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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 087/2018/DF

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, esteve em usufruto de FÉRIAS no 

período de 08 a 17 de outubro de 2018, tendo sido substituída pela 

servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do judiciário, matrícula 

29.862; CONSIDERANDO a necessidade de se formalizar a designação da 

servidora em substituição no período de ausência da gestora , para fins 

de recebimento do adicional em razão da substituição;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante as férias da titular, no período de 08 a 17 de outubro de 

2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 17 de dezembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122516 Nr: 901-42.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Galdino da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Suelene Galdino da 

Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já 

qualificados.

Intimada à executada impugnou o cumprimento de sentença (fls. 108/114 – 

cálculo de fl. 115).

A parte exequente concordou com a impugnação da autarquia (fls. 

116/117).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em tempo, percebo o equívoco do despacho de fl. 121 e o REVOGO.

Ademais, tendo a parte exequente concordado com o cálculo elaborado 

pela parte executada (fl. 15), HOMOLOGO por sentença, os referidos 

cálculos, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez 

que a parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado 

pela credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97).

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

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

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

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Depositado judicialmente o valor, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para indicar sua conta bancária e desde logo 

fica deferida à expedição do competente alvará de levantamento dos 

valores a serem depositados em juízo.

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

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12470 Nr: 1109-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Kozo Okubo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Sousa Pinto

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta por Joel Kozo Okubo, em 

face de Mônica Souza Pinto, ambos qualificados nos autos.

Após tentativa de penhora “online” infrutífera, as partes juntaram acordo 

extrajudicial.

Intimados para informar o prazo para cumprimento do acordo, as partes 

juntaram a petição de fls. 186/187, informando a data e pugnando pelo 

levantamento das constrições realizadas nos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual e, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado e juntado as fls. 480/484, (cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

decisão), nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC/2015.

Considerando ainda, que a extinção do feito ficará condicionada ao 

cumprimento do acordo, SUSPENDO a presente ação até o cumprimento 

integral da avença, no prazo estabelecido às fls. 485/486 (01 de março de 

2019), devendo o processo ser remetido ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

dizer acerca do cumprimento.

Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

Eventuais custas na forma pactuada. Sem condenação em honorários, 

tendo em vista já terem sido acertados pelas partes.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 711-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosbevan Bento Aguiar, Aurécio Bento Aguiar, Vanda 

Bento Aguiar, Roscleyson Bento Aguiar, GVSA, RSA, GSA, Edilza Silva, 

Adrielly Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alice Bento Aguiar - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 711-45.2016.811.0007

Código: 135652

Vistos.
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Tendo em vista que consta nos autos procuração de todos os herdeiros 

em nome do mesmo patrono, estando, portanto, de acordo com as 

primeiras declarações apresentadas, não se faz necessário a citação dos 

herdeiros sobre tal manifestação, visto que ambos outorgaram poderes 

para o mesmo causídico desta ação.

Por sua vez:

INDEFIRO o pedido de consulta via sistemas Bacenjud e Renajud visando à 

localização de eventuais bens e direitos que não foram declarados 

formulados pela Fazenda Pública Estadual (fl. 99/100), uma vez que em 

caso de sonegação de bens ao herdeiro são aplicadas as normas 

dispostas nos artigos 1.992 e ss do CC.

Em prosseguimento ao feito e em observância ao provimento n° 56/2016, 

determino que o (a) inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos certidão de inexistência de testamento deixada pelo “de cujus”, bem 

como certidão de dependentes junto ao INSS, e, por sua vez, manifeste-se 

sobre as alegações da Fazenda Municipal, Estadual e Federal.

Decorrido o prazo, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para parecer.

Juntada a cota ministerial, voltem-me os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30152 Nr: 1166-30.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcina Florença da Silva, Mariza da Silva Pereira, 

Marilene Flor da Silva, Mauricio Flores da Silva, Marinalva Flores Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1166-30.2004.811.0007

Código: 30152

Vistos.

Renove a intimação da patrona da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, cumprir na íntegra a decisão de fls. 315/315-v, devendo regularizar a 

habilitação de todos os herdeiros da parte autora, bem como juntar aos 

autos a certidão emitida pelo INSS constando a existência ou não de 

dependentes habilitados por pensão por morte, sob pena de extinção do 

feito (art. 485, III).

Depois de cumprido o que acima foi exposto, intime-se o polo passivo 

para, em igual prazo, manifestar-se sobre o pedido de habilitação.

Concluído todo o determinado, certifique-se, e façam os autos conclusos,

Às providências.

Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 148006 Nr: 7031-14.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Morello - 

OAB:112569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7031-14.2016.811.0007

Código: 148006

Vistos.

Em preparação par ao julgamento de mérito, DETERMINO a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o 

silêncio acarretara no julgamento imediato.

Depois de cumprido o acima determinado, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142072 Nr: 4090-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenilson Gonçalves de Andrade

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

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

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alta 

Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 3773-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Moreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Costa - OAB:5871-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

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

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alta 

Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144059 Nr: 5224-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Jardim

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Ana Maria 

jardim e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos:a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde o requerimento administrativo do auxílio doença 

(24/05/2016); b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo (24/05/2016), até a data imediatamente anterior a sua 

efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 

1% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO à requerente Ana Maria Jardim a TUTELA 
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DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicia determinando a 

IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria por invalidez, no prazo de 

trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar.OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste modo, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que FIXO no 

importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, devendo 

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

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

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 14192 Nr: 2109-52.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral, IZABETE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, 

do CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 

2015.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

judiciais. Sem condenação em honorários de sucumbência.Proceda-se o 

levantamento de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de 

praxe.Considerando que existe bloqueado nos autos via Bacenjud a 

quantia de R$ 43,42 (quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), 

DETERMINO a intimação do patrono da parte exequente para indicar a 

Conta Bancária para realização do levantamento da quantia apontada, 

devendo proceder a secretaria com a expedição do respectivo alvará. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as 

baixas e anotações necessárias, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alta Floresta/MT, 

12 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110717 Nr: 6307-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido e PROCEDO com a inclusão do nome da parte executada 

(Claudiceia da Silva Bobadilha – CPF n° 032.760.491-39) nos órgãos de 

proteção ao crédito, por intermédio do Sistema SERASAJUD, consoante 

extrato que segue anexo.Em prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento efetivo à 

demanda, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC/15.Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 17044 Nr: 2071-06.2002.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUSEDE PRESTO ALTA LTDA, LENI 

BORDINHÃO FERREIRA DA SILVA, MARIA CILENE TAVARES DE AGUIAR 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295, Luzia Angélica de Arruda 

Gonçalves - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Portanto, ante a informação da quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.CONDENO a parte executada 

ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, no 

importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade tão somente em relação à Sra. de Leni Bordinhão Ferreira da 

Silva, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita.INTIME-SE a parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze dias), efetuar a devolução dos 

valores relacionados ao alvará de fl. 191 que foi indevidamente levantado, 

sob pena das cominações legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128442 Nr: 4298-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino & Zanco Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, indefiro o pedido de (fls. 67/68) e, DETERMINO a 

intimação da parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento 

do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 12 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118632 Nr: 6433-31.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVJdA, ACJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP, Jordana Boldori - OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômico-financeira do executado, que 

poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para juntar cópia da certidão de nascimento 

do menor, bem como, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101860 Nr: 3389-72.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercio Guissi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99330 Nr: 776-79.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sony Ericssom Mobille e Communications do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:17603, Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12815 / MT, 

Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112452 Nr: 1016-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Antonio dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128536 Nr: 4361-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140826 Nr: 3393-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenia Recalde de Morais

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121384 Nr: 244-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Batista de Oliveira de Jesus

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

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

distribuição da carta precatória (autos nº 1044067-97.2018.8.11.0041) e, 

ainda, da data da audiência de conciliação para o dia 12 de março de 

2019, às 15h, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania - CEJUSC. DECISÃO: “Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de 

justiça em razão da presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência econômica efetivada por pessoa física (§3º, do art. 99, 

do CPC). Passo a análise da tutela de urgência, a qual, com fulcro no §2º, 

do art. 300, do CPC, a qual foi requerida em caráter liminar. In casu, como 

já relatado, corresponde à tutela de urgência à retirada da inscrição do 

nome da parte Autora do SPC. Pela Lei nº 13.105/15, as tutelas provisórias 

distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que 

a primeira pressupõe a existência de perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a última prescinde de tal 

análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 

311. No vertente caso, vislumbro que assiste razão à parte Requerente, 

uma vez que estão presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 

300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente se consubstancia 

no fato do débito estar “sub judice”, além de que, a priori, trata-se de 

“prova diabólica” a comprovação, pela parte requerente, de que jamais 

efetivou a contratação que deu azo à inscrição. Há também urgência no 

pedido, de forma que o perigo de dano é evidente, pois nome da parte 

autora foi incluído no SPC/Serasa, sendo que os efeitos dessa inclusão 

são funestos e provocam sérios transtornos, impedindo até mesmo de 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio. Desta feita, 

DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO a retirada do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA, Seproc, SPC, etc) em 

até 10 (dez) dias. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

vislumbro que a requerente pleiteia com base no inciso VIII, do art. 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Contudo, nos termos do §1º, do art. 

373, do CPC, verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na 

produção de prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser 

redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à 

parte que recebeu tal encargo a oportunidade de dele se desincumbir. 

Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus 

excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer 

uma das partes. Verifico que os dispositivos mencionados bem se aplicam 

ao caso em análise, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso 

que a parte autora colija aos autos documentos que estejam em posse da 

parte requerida, referentes ao contrato em debate. Em sentido contrário, é 

dever da requerida a mantença dos aludidos documentos. Sendo assim, 

com lastro no §1º, do art. 373, do CPC, PROMOVO a distribuição dinâmica 
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do ônus da prova, somente e especificamente quanto às provas que 

estejam em posse do requerido atinentes à relação de consumo ora 

guerreada (especialmente o contrato com nº 655586421000049FI), sendo 

seu ônus trazer a Juízo todos os documentos atinentes à contratação, 

incluindo-se eventuais formulários, comunicações (e-mail), documentos 

internos da empresa. Outrossim, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 12 de março de 2019, às 15h00, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono (art. 334, §3º, do 

CPC), devendo constar no mandado que compareçam no local, dia e hora 

acima indicados acompanhados de advogados e defensores públicos, 

respectivamente, consignando que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e 

será aplicada MULTA DE ATÉ 2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa 

(§8º, art. 334). No mesmo mandado, INTIME-SE a parte requerida para que 

cumpra a tutela de urgência ora deferida. Restando infrutífera a 

conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do 

NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os fatos aduzidos na 

inicial, se não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei n.º 13.105/13. Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, 

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

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

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

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

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

sob pena de preclusão. Cumpra-se. Alta Floresta, 12 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003408-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora acerca da certidão de ID. 17122619, para manifestação no prazo 

de cinco (05) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, Inciso III e § 1º do NCPC, Lei nº 13.105/2015.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002581-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA LOBATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINS ZANELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004490-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVONIR MARIA MAJEVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004490-20.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EVONIR MARIA MAJEVSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 4) Postergo a 

análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação do 

contraditório. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

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

termos do artigo 183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, 

todos do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no mandado que, 

havendo por parte do ente público interesse em conciliação no caso em 

tela, este deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 14 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004492-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004492-87.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos 

termos do art. 320 do CPC, juntando aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido de aposentadoria, tendo em vista que, trata-se de 

documento indispensável para a propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, 14 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003929-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SADI JOSE GRANDI (REQUERENTE)

SALETE GRANDI BORGES (REQUERENTE)

SIRLEI MARIA GRANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CORDIOLI OAB - MT21367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

caixa economica federal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA que o ALVARÁ encontra-se disponível no ID 

17134968. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004471-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CLAYTON DAL BEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004471-14.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EMERSON CLAYTON DAL BEM RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

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

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

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

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial o Dr. Franthiesco Marassi Zambon, médico ortopedista, CRM 

81471, razão por que FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), ante imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos com 

especialidade em ortopedia para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF 

com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 

4º e 6º, do CPC). INTIME-SE o Sr. Perito da nomeação, INTIME-SE os 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, e de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar 

as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 17 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003993-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO LOPES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003993-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LAURINDO LOPES FILHO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. Trata-se de ação de saúde ajuizada por 

Laurindo Lopes Filho, representado por Fabio dos Santos Lopes, em face 

do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando o 

transporte por UTI aérea a leito de UTI e demais medidas necessárias ao 

pronto restabelecimento de sua saúde. Consta na exordial que o Autor 

estava internado no Hospital Regional de Alta Floresta desde o dia 

25/10/2018, com fortes dores abdominais, icterícia progressiva e piora em 

quadro clínico pulmonar e renal. Recebida a inicial (ID 16395741), 

concedeu-se a gratuidade de justiça e deferiu-se a tutela de urgência, 

determinando-se a transferência do Autor para leito de UTI, por UTI aérea, 

para a realização do procedimento de colangegiorresonancia e posterior 

CPRE (procedimento endoscópico-diagnostico e terapêutico), no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, em 7/11/2018. Infelizmente, segundo consta no 

documento sob ID 17125250, o Autor faleceu no dia 15/11/2018, ainda no 

Hospital Regional de Alta Floresta, consoante Certidão de Óbito sob ID 

17125258. Ao final, a Defensoria Pública pediu a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, em razão da intransmissibilidade do direito em voga. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. O 

relatório acima permite a conclusão de que o processo carece de 

necessidade e utilidade à parte autora, tendo em vista que as medidas de 

saúde almejadas restaram dispensadas, diante de seu triste e lamentável 

óbito, restando clara a perda superveniente do interesse processual. ISTO 

POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C. Alta Floresta, 17 de 

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLARIO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000792-40.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALDIR OLARIO DIAS RÉU: INSS Vistos. Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença e concessão de aposentadoria por 

invalidez ajuizada por VALDIR OLÁRIO DIAS em face do Nacional de 

Seguro Social, devidamente qualificados nos autos. Narra que era 

segurado e que por recomendação médica deveria se afastar do trabalho 

em razão de ter sido diagnosticado com as doenças decorrentes de 

fratura no tornozelo esquerdo, insuficiência coronariana, diabetes mellitus 

tipo II, artrose de tornozelo, três pontes de safena uma mamária, contudo, 

a autarquia requerida negou indevidamente a continuidade do benefício de 

auxílio doença. Entendendo presentes os requisitos, requereu liminarmente 

a antecipação de tutela para a implantação do benefício pertinente e juntou 

documentos ao PJe. Por meio da decisão de ID 5622614, a magistrada 

contemporânea postergou a apreciação da antecipação da tutela, deferiu 

a gratuidade de justiça, determinou a realização de perícia médica. 

Aportado laudo pericial sob ID 14303302. Devidamente citada, foi 

apresentada contestação pera Autarquia Requerida sob ID 15108614, com 

a arguição de prescrição de parcelas do benefício e com alegações de 

ausência de requisitos para a concessão dos pedidos. Trazida 

impugnação à contestação sob ID 15523969. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, REJEITO a alegação de 

prescrição de parcelas, tendo em vista que não houve lapso temporal 

superior a 5 (cinco) anos entre o indeferimento do pedido administrativo e 

o ajuizamento desta demanda. Com esta ressalva e por verificar que o 

feito está devidamente instruído, passo à análise do pedido de mérito. A 

pretensão autoral consiste na obtenção judicial de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, subsidiariamente, conforme petição inicial. 

Pois bem, a aposentadoria por invalidez é disciplinada pelo art. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que exigem a configuração dos 

requisitos abaixo transcritos: a) Qualidade de segurado; b) cumprimento 

da carência; c) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência e; d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o auxílio-doença é 

devido àquele que: a) For segurado; b) tiver cumprido o período de 

carência, se exigido para o caso; c) ficar incapacitado para o trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) a doença 

ou lesão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à 

filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. No caso em tela, como já relatado, não há dúvidas 

da condição de segurado e do cumprimento da carência por meio da 

leitura do CNIS sob ID 15108628 - Pág. 2. Quanto à incapacidade a perita 

constatou que a inaptidão para o trabalho, identificada por meio do exame 

realizado na autora é total e permanente, conforme resposta aos quesitos 

sob ID 14303302: “c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. R. Total, o autor é cardiopata, já passou por 

vários procedimentos cirúrgicos, a manutenção do autor em atividades 

laborais pode levar a óbito. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, porquanto tempo é 

a incapacidade da autora? R. Permanente”. (grifos do Juízo). 

Considerando que os segurados não devem ser obrigatoriamente 

submetidos a tratamento cirúrgico (art. 101, Lei 8.213/91), fica claro que o 

impedimento que assola a parte autora possui caráter permanente sob o 

aspecto legal. Tenho como necessário anotar que o Demandante está 

impedido de atuar no mercado de trabalho, sem possibilidade de 

progressão de seu quadro de saúde e de reabilitação, motivo pelo qual 

reputo adequada a concessão da aposentadoria por invalidez, diante da 

análise de suas condições socioeconômicas. Por entender oportuno, trago 

à baila: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ RURAL. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 

E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL ATENDIDAS. LAUDO 

PERICIAL FAVORÁVEL: CONDIÇÕES PESSOAIS CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. HONORÁRIOS. CUSTAS. (...) 5. Em que pese o perito conclua que 

a incapacidade do autor é parcial, o laudo também atesta que a 

enfermidade é irreversível e sem a reabilitação. Assim, considerando as 

suas condições individuais, sua idade já avançada (mais de 60 anos), sua 

situação sócio-econômica, forçoso reconhecer que dificilmente 

conseguirá sua reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma, 

averiguada a incapacidade total e permanente para o labor rural e a 

impossibilidade de readaptação do segurado em outra atividade, em 

observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

mostra-se devida a concessão da aposentadoria por invalidez. (TRF-1 - 

AC: 00760197620134019199 0076019-76.2013.4.01.9199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de 

Julgamento: 06/09/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

18/09/2017 e-DJF1). Em relação ao termo inicial, o benefício é devido a 

partir da data da indevida cessação do auxílio-doença em 31/12/2016 (ID 

5618963 - Pág. 5), tendo em vista que a pericia judicial indicou que em 

09/05/2016 o Autor já estava incapacitado de trabalhar, senão vejamos: 

“8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. R. Sim. Exame de cintilografia de fls 18 de 09/05/2016”. 

Nessa trilha jurídica: 82026208 - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O termo Inicial do 

Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta Segunda Turma e do 

Superior Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte maneira: a) sendo a 

parte autora beneficiária do benefício de auxílio doença, a DIB para a 

aposentadoria por invalidez será contada a partir do primeiro dia da 

cessação daquele (art 43, caput da Lei nº 8.23/91); b) não sendo a 

hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, a data inicial será a do 

requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação administrativa, 

o termo inicial será a data da citação válida (STJ REsp 1369165/SP, DJe 

07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do CPC). 4. No caso 

concreto a cessação do auxilio doença se deu em 03/02/2010. (fls. 55). 5. 

Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial parcialmente 

provida para que sejam observadas as estipulações constantes no voto 

relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017). Deve 

ser ressaltado, todavia, que o autor gozou da concessão administrativa do 

benefício do auxílio-doença pelo período de 06/07/2016 a 17/03/2017, 

período que deve ser excluído das parcelas atrasadas. Fixo como DIB 

para o auxílio doença a data de 01/01/2017 até a data da conclusão do 

laudo pericial devidamente elaborado (21/07/2018) e a data inicial da 

aposentadoria por invalidez em 22/07/2018. Posto isso, nos termos do art. 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício de auxílio 

doença em favor da autora, desde a indevida cessão do benefício (dia 

01/01/2017). Condeno o INSS ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez a partir da data de 22/07/2018, data do laudo pericial judicial. As 

parcelas atrasadas serão acrescidas dos juros moratórios e correção 

monetária, nos termos do Manual de cálculos da justiça federal. Por 

verificar a presença dos requisitos, como já fundamentado nesta 

sentença, defiro a tutela de urgência, devendo a implantação do benefício 

ser efetivada em 30 dias (art. 1.288, §7º, I, CNGCJ-MT). Condeno o INSS 

ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 

111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem custas. A 

requisição do pagamento dos honorários periciais por meio do sistema 

AJG-Justiça Federal foi feita em gabinete. Certificado o trânsito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo. Nos termos do art. 1.288 da 

CNGC: I) VALDIR OLÁRIO DIAS; II) Aposentadoria por Invalidez e 

Auxílio-Doença; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – 

Indevida cessão em 01/01/2017, auxílio doença. 22/07/2018, 

aposentadoria por invalidez, data do laudo pericial; V) RMI – a calcular pelo 

INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente 

sentença. P. R. I. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito
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3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34294 Nr: 114-62.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares de Souza

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, atestando que a patrona da parte 

autora não apresentou os dados bancários de seu constituinte, 

arquivem-se os autos até eventual indicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação 

pelo prazo de 06 ( seis) meses ou prévia manifestação da parte 

interessada.

Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 4007-90.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Cumpra-se a decisão de fl.89, intimando a parte executada, na pessoa do 

curador especial para eventual manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38304 Nr: 3788-48.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Ideme 

Marques Rodrigues - ME, Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Bevilaqua & Sanabria Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Luciano Fontoura Baganha - OAB:12.644

 Vistos.

1) Defiro o pedido retro, portanto, expeça-se o necessário para dar 

cumprimento ao ato citatório das pessoas físicas, cf. solicitado.

2) Outrossim, EXPEÇA-SE edital de citação da referida empresa da 

empresa requerida CODOPEL TRANSP. VER. RETALHISTA DE ÓLEO 

DIESEL LTDA, com prazo de 30 (trinta) dias e, para responder aos termos 

da presente, no prazo legal.

3) Transcorrido "in albis" o prazo do item "2", sem o aporte da resposta da 

parte requerida, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor 

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

Intimem-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65941 Nr: 5590-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Ferreira da Silva

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

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “desconhecido”, consoante fl. 126v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para 

intimá-lo(a) manifestar interesse no prosseguimento do presente feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128207 Nr: 4185-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Joaquim Rodrigues da 

Silva, Luiz Maslawski, João Batista da Fonseca, Marlene Silveira de Aguiar 

Maslawski, José Benjamin da Silva, Zenaldo José dos Santos, Maria do 

Socorro da Fonseca, João Vitor de Oliveira, Maria Augusta de Oliveira, 

Maria de Jesus Soares Lima Bispo, Natalina Loes dos Reis, Ari Tenutti, 

Ines Carine Tenutti, Helena Benedita da Silva, João Helio Avancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 
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recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “não informado”, consoante fl. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumasa Agrícola e Comercial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivanda Maria da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Carlos Henrique F. Magalhães - OAB:17.567/MT, Cátia 

Maria da Silva - OAB:16.086-E, Dilceia Da Silva Sales - OAB:15.014-E, 

Fabiana Severina da Silva - OAB:12.747, Flavia Rosa Nicanor de 

Souza - OAB:13889/MT, Giulliani Lis Curvo da Silva - OAB:14665-E, 

Janaina Cristina de Avila Costa - OAB:15.112-E, Janaina Graziella 

Bevilacqua - OAB:14.593-E, Jéssica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 

Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

Reis da Silva - OAB:15.772-E, Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT, Michelly Dias Massoni - OAB:15.458, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, 

Thaynara Jessica da Silva Aued - OAB:24.598, Willian Hideki 

Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento no feito, 

conforme determinado à fl. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110690 Nr: 6277-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156187SP, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90653 Nr: 5010-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Mastrangelli Cipriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “não existe o número e mudou-se”, consoante fl. 

130v/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 112/114, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64995 Nr: 4467-09.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maridilva Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdade de Selvíria - MS, Instituto de Ensino 

Superior de São Paulo -IESSP, Valdinei Leonardo dos Santos

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63255 Nr: 3027-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

Rosa

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cancelamento do alvará n° 457610-1/2018 (fl. 180).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52821 Nr: 4937-11.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Araujo Duque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 
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Correios com a ressalva: “não existe o número”, consoante fl. 97v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27270 Nr: 3752-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Klaus Repres. S. filha G. K. e sua neta G. C. K., 

Pedrina dos S. Klaus repr. Sua filha G. K. e neta G. C. K. B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu dos Santos Souza - Espólio, Fabiana 

dos Santos Souza, Juliana Jacqueline dos Santos, Patricia Nunes Gama de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3774/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “não existe o número e desconhecido”, 

consoante fl. 320v/321.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96625 Nr: 5090-05.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabelle Auxiliadora Molina de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

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

OAB:4.136-A

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

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito, conforme fl. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 687-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

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

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Luiz 

Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE 

MELLO - OAB:8146

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

autora para, no prazo de 15 dias, informar se houve o integral 

cumprimento do acordo, conforme fl. 224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70417 Nr: 3389-43.2010.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Vitória do Xingú Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se”, consoante fl. 204v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121829 Nr: 527-26.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortoli e Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

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

impulsiono os presentes autos encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da 

parte autora, em conformidade ao artigo 412, § 5° da CNGC/TJ/MT, para 

intimá-lo(a) manifestar interesse no prosseguimento do presente feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70800 Nr: 3772-21.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marcatto Cirino, Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Cirino - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Gustavo de Almeida Souza - OAB:202111/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar os advogados Rosangela 

Pendloski, OAB/MT 3.256, e Gustavo de Almeida Souza, OAB/SP 202.111, 

para que comparecam nesta Secretaria, com o fim de retirar as petições 

desentranhadas, respectivamente de fls. 76/78 e de fls. 80/93, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34442 Nr: 69-58.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Ramalho

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva 

- OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

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

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137923 Nr: 1859-91.2016.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michele Gomes Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V. Ferreira Guerra Cosméticos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140949 Nr: 3479-41.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAK, SAMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Ramos Vieira - 

OAB:MT/23085/O, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 53.553, 

Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de CIENTIFICAR o advogado da 

parte requerente o deferimento do pedido de desarquivamento requerido 

nesta ação, bem como INTIMAÇÃO para manifestar-se no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128366 Nr: 4260-97.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thereza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro, M.B. ADM. E. CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA

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

OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

autora para, querendo impugnar a contestação de fls. 75/84, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63775 Nr: 2966-20.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Franco Botti

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

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

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 2699-14.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se tem interesse em renúncia aos valores excedentes 

a 60 salários mínimos, a fim de que seja expedido o competente Precatório 

ou Requisição de Pequeno Valor. Informo, para esclarecimento, que 

embora o valor homologado seja inferior a 60 salários mínimos, ao tentar 

expedir a Requisição de Pequeno Valor no sistema E-precweb aparece 

mensagem de erro informando que o valor atualizado excederá ao referido 

patamar, devendo ser expedido precatório ou constar renúncia expressa 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 6527-13.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ferreira da Silva Gervásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarcitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.106

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59649 Nr: 4238-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebouças, Casarin & Cia Ltda, Francisca Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Santos Vieira, Rebouças, Casarin & 

Cia Ltda

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

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

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

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 482, § 7°, I e artigo 412 da 

CNGC/MT, impulsiono este feito com a finalidade de abrir vistas ao Senhor 

Defensor Público, para manifestação como Curador Especial do requerido, 

conforme decisão de fl. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 5694-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Deposito e Comércio de Madeiras LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz angelo Pipolo - OAB:72814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165262 Nr: 1648-84.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Izabel Correa Molina Trindade, Romero Molina 

Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

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

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

embargante, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar 

acerca da impugnação aos embargos de fls. 66/80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117581 Nr: 5606-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Fernandes Sanches, Sandra Regina Nazario 

Escola, Luiz Sanches Lopes - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE GIACOMIN DA CRUZ - 

OAB:16357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121823 Nr: 524-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Mariama de Almeida

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

DPVAT S/A

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

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 24.151,73, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 229 - atualizado até 21/11/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 179 

(disponibilizada no DJE nº 10385, de 29/11/2018 e publicado no dia 

30/11/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 1020-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Placido Ribeiro & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabur Pneus S/A.

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Tsukassa de 

Maeda - OAB:20.912/PR

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96479 Nr: 4931-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maq. Norte Terraplanagem Ltda, Ranilso 

Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celice Ivanaga Velasques - 

OAB:16595, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:12.002 

OAB/MS, Cristina Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A MT, 

Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, Evandro Cesar Aleandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT, Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21.897, Fernanda Nascimento - OAB:13.953/MS, Larissa 

Marques Brandão - OAB:19.574, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498/MT, Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:4.681/TO, 

Luma Mayara de Azevedo Gevigier Emmerich - OAB:5143 - B/TO, 

Mauro Somacal - OAB:58.806/RS, Natalia Honostorio de Rezende - 

OAB:13714, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16.338, Suene 

Cintya da Cruz - OAB:28.002/GO, Yana Cavalcante de Souza - 

OAB:22.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, retirar o 

edital extraído desta ação para citação da parte requerida, bem como 

comprovar a publicação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51049 Nr: 3697-84.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDdPL, VJD, CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

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

OAB:8341-MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

EXEQUENTE, por meio dos seus Procuradores, para manifestação, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fl. 207.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 1037-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT 15.562/0

 Vistos.

Tendo em vista todo o noticiado pelo exequente às fls. 941/976, em 

especial, por meio de cópia da decisão liminar no agravo de instrumento nº 

1014198-18.2018 (fls. 972/976), relativa aos autos em trâmite na 2ª Vara 

da Comarca de Poxoréu/MT, EXPEÇA-SE ofício àquele Juízo solicitando a 

transferência do valor objeto da penhora no rosto dos autos (Proc. cód. nº 

24581), devidamente atualizado, até o limite do acordo informado às fls. 

944/949, em não havendo obste processual para o cumprimento da 

sentença que homologou a aludida avença.

CONSIGNO que o pedido de expedição de alvará será analisado 

posteriormente à vinculação nestes autos do valor penhorado no 

processo em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT (Cód. nº 

24581).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97087 Nr: 5601-03.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima das Dores de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente determino o DESENTRANHAMENTO do documento de fl.151 e 

sua juntada ao processo correto.

Pois bem. Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo 

regular andamento foi determinado às fls. 116/119.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 133/139 c/c 

planilha de fls. 139v/140, onde apresentou como correto o valor total de 

R$ 60.337,18 (sessenta mil, trezentos e trinta e sete reais com dezoito 

centavos). Isto porque, não houve a aplicação dos critérios corretos para 

a atualização do débito, pela exequente, eis que deve ser aplicada a TR 

para fins de correção monetária até 25/03/2015.

Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito, esta o fez (fls. 

143/144), pugnando pela manutenção da execução nos valores 

pleiteados.

 Determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do RE 

870.947/SE – RG, fl.149.

 A parte exequente concordou com o cálculo apresentado pela parte 

executada, fl..

 É o que cumpria relatar. DECIDO.

Considerando que a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela parte executada, HOMOLOGO os cálculos de fl. 140 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 60.337,18 (sessenta mil, trezentos e trinta e sete reais com dezoito 

centavos) e, REVOGO a decisão retro.

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Dados bancários indicados à fl.150

 OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 5623-32.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ida Batista de Almeida

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido retro em razão das demandas previdenciárias, serem 

a maioria absoluta dos requerentes hipossuficiente econômica, social e 

culturalmente, o que os insere como população altamente vulnerável. 

Inclusive, tal condição foi primordial para justificar a tutela de proteção 

especial, concedida pelo ordenamento jurídico, às pessoas idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou a seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

Dessa forma, determino a intimação do PATRONO da parte autora para 

que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME os dados bancários, da 

parte AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício 

previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, 

número da conta e CPF).

Ainda, para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da 

parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

 EXPEÇA-SE RPV e com o pagamento, bem como os dados bancários 

indicados, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65456 Nr: 4968-60.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Medeiros

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

indicada à fl.159.

2) Outrossim, condicionado a expedição dos honorários contratuais à 

apresentação dos dados bancários da parte autora.

3) Intime-se o patrono da parte autora para apresentar os dados 

bancários de sua constituinte, no prazo de 30 (trinta) dias.

4) Decorrido o prazo e nada sendo pleiteado, arquivem-se os autos até 

manifestação da parte interessada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 7051-10.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Azevedo Sodre Florence

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Ante a informação de fl.37, SUSPENDO o presente feito até que seja 

realizado o cálculo pelo Departamento competente.

 2)Aguarde em arquivo provisório até a juntada do cálculo ou 

manifestação da parte interessada, com baixa no relatório estatístico, sem 

‘ baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118627 Nr: 6430-76.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Mineradora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 77/v. Intimem-se os patronos da parte executada, 

para no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Junte a procuração para regularizar a representação processual;

b) Manifestar-se quanto ao auto de penhora e avaliação;

c) Juntar aos autos os inventários de bens e balanços patrimoniais 

relativos aos três últimos exercícios sociais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 160187 Nr: 6185-60.2017.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o esgotamento dos meios a que este juízo tem acesso 

para a localização do endereço do executado, DEFIRO o pedido de fl. 38. 

e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício às operadoras de 

telefonia para, no prazo de 10 (dez) dias informar a este juízo o endereço 

atual do executado constante em seus bancos de dados cadastrais.

Após, com a juntada do necessário EXPEÇA-SE mandado citatório nos 

termos da decisão de fl. 15.

Não havendo apresentação de endereço diverso do constante nos autos, 

vistas à exequente para pugnar o que entender por direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004257-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MARIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA FERNANDES JUNIOR (RÉU)

LIGIA GABRIELA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004257-23.2018.8.11.0007 Termo de audiência em 

anexo. Alta Floresta, MT, 14 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SL DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000307-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CARMELITA ALMEIDA DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Defiro o pedido de ID nº 16995216. Aguarde-se o decurso do 

prazo e após, INTIME-SE o autor para requerer o que de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003751-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: REINALDO VILLELA 

SCHWINGEL REQUERIDO: ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto às circunstâncias do acidente 

automobilístico que ensejou a distribuição da ação. Desse modo, e em 

atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇAO E INSTRUÇÃO para o dia 21 DE FEVEREIRO DE 2019 às 

14h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003625-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUZA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a contratação 

pela parte autora com a ré. Desse modo, e em atenção ao que estabelece 

o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 24 DE JANEIRO DE 2019 às 14h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo 

em vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 

1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) indicado no 

documento de ID nº. 16828215, intime-se o requerente para que esclareça 

tal ponto, apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003625-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003625-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUZA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a contratação 

pela parte autora com a ré. Desse modo, e em atenção ao que estabelece 

o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 24 DE JANEIRO DE 2019 às 14h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo 

em vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 

1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) indicado no 

documento de ID nº. 16828215, intime-se o requerente para que esclareça 

tal ponto, apresentando extrato bancário a comprovar sua alegação. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010951-88.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MARIA DE QUEIROZ MARTINELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010951-88.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JUCINEIA MARIA DE QUEIROZ 

MARTINELLO EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar nos autos o depósito do valor penhorado (10 % do 

faturamento mensal da empresa executada, limitado ao valor do débito), 

nos termos da decisão de ID nº 13042956, reiterando a advertência de 

que o descumprimento sujeitará o representante legal da executada à 

sanção civil (multa cominatória) e à sanção penal (crime de 

desobediência), nos termos do artigo 380 CNGC/MT. Caso decorra o prazo 

sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, no mesmo prazo, 

requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ELENA DE MACEDO CANTONI (REQUERENTE)

LUIZ CANTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002138-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SILVANA ELENA DE MACEDO 

CANTONI, LUIZ CANTONI REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Intimem-se os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem acerca da proposta de acordo de ID nº. 16967180. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004513-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YOLE WALTRICH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Alta Floresta (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004513-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: YOLE WALTRICH DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Oficie-se, urgentemente, ao Núcleo de Apoio Técnico do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), encaminhando-se cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem, solicitando parecer 

técnico sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 24 horas, a fim de 

subsidiar a decisão a ser exarada de forma mais eficiente, nos termos do 

artigo 9º, §1°, da Portaria n.º 1.135/2011, do art. 1.317 da CNGC/MT e do 

Enunciado nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde, devendo ainda 

esclarecer de qual ente público é a responsabilidade pelo fornecimento do 

medicamento solicitado pela requerente perante o Sistema Único de Saúde 

- SUS, e seu valor aproximado. Intimem-se, também com a máxima 

celeridade possível, os Gestores de Saúde Municipal e Estadual, de forma 

eletrônica através dos emails gti_regiaoaltotapajos@hotmail.com, o 

primeiro, e apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e gbses@ses.mt.gov.br, o 

segundo, requisitando informações, no prazo de 24 horas, sobre o caso 

concreto, sobretudo sobre a existência de prévio requerimento à 

Administração Pública feito pela parte requerente, conforme dispõe o art. 

1.317 da CNGC/MT, devendo informar ainda acerca da possibilidade de 

imediato fornecimento do medicamento pleiteado. Cancele-se a audiência 

designada automaticamente pelo sistema. Decorridos os prazos, com ou 

sem respostas, voltem-me os autos imediatamente conclusos, 

devidamente triados para análise de pedido de urgência. Cumpra-se, com 

urgência. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GATTI ALVES 75439816100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PNEU TECH LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002244-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO GATTI ALVES 

75439816100 REQUERIDO: PNEU TECH LTDA Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a inicial, 

apresentando as provas que pretende a demonstrar a veracidade dos 

fatos narrados na exordial, mormente o comprovante do protesto que 

afirma ter sofrido indevidamente pela ré, nos termos dos artigos 319, VI e 

320, ambos do CPC. Em observância ao contraditório e a ampla defesa, 

com a apresentação da referida prova, oportunize-se a parte contrária o 

direito de manifestar-se, em igual prazo. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA ANTONOWISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000124-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HILDA MARIA ANTONOWISKI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte requerida efetuou 

o pagamento parcial relativo a condenação, conforme petição de ID nº 

15413998 e a parte credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação dos 

valores depositados judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder 

a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, voltem os autos conclusos para 

análise do pedido de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011253-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011253-83.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso, o qual, 

mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) 

dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos 

financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de 

fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno 

Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, 

inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da 

Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 

n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

[...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
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contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 

da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valo bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011140-66.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON BERNARDINO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011140-66.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EDILSON BERNARDINO DE 

ANDRADE EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi 

feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou frutífero o bloqueio de 

valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora integral do valor exequendo ou do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e 

Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONISON DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001701-82.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONISON DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: L. R. DE MENDONCA & CIA LTDA - ME Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011240-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011240-84.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EXECUTADO: MAURICIO MOREIRA DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte credora no Id nº. 14852428 e determino a expedição 

de mandado de penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a 

execução, devendo a parte executada ser intimada da penhora no mesmo 

ato, constando que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

impugnação (Enunciado nº 142 do FONAJE). Registro que, nos termos do 

Enunciado nº 14 do FONAJE, no que tange aos os bens móveis que 

guarnecem a residência da parte executada, poderão ser objeto de 

penhora exclusivamente aqueles que não são essenciais à habitabilidade. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010156-48.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA MARTARELLI 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., VIVO S.A. Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor de R$ 

23.065,40 (vinte e três mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) 

relativo à multa por descumprimento de decisão judicial. Após o trânsito em 

julgado da sentença, a parte executada pagou voluntariamente o valor 

referente aos danos morais (R$ 7.767,79) e a parte exequente requereu a 

instauração da fase de cumprimento de sentença para a cobrança do 

valor da multa. Instada a fazer o pagamento do valor da multa, a parte 

executada apresentou embargos questionando o excesso de execução, 

embargos estes que foram rejeitados liminarmente por ausência de 

garantia da execução. Dessa forma, a execução prosseguiu e está na 

fase de análise de pedido de bloqueio judicial de ativos financeiros. A 

parte executada foi obrigada, por força de tutela provisória, a restabelecer 

os serviços de telefonia e, segundo a parte exequente, demorou 84 

(oitenta e quatro) dias para cumprir a determinação judicial, o que resulta 

na quantia de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) de multa por 

descumprimento. Nessa senda, restou devidamente demonstrada a inércia 

da parte adversa, bem como, o prejuízo concreto ocasionado pelo 

retardamento no cumprimento da obrigação imposta. Contudo, em que 

pese todos os transtornos suportados, verifico ser o caso de modificação 

do valor da multa aplicada, uma vez que tornou-se excessiva para o caso 

concreto, configurando patente desproporção entre o valor da 

condenação e o da cobrança. Desse modo, entendo como medida 

adequada a diminuição do valor para evitar o enriquecimento sem causa 

da parte requerente. Além do mais, dispõe o artigo 537, § 1°, inciso I, do 

Código de Processo Civil vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º O juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 

vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou 
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excessiva; [...].” Assim, modifico o valor da multa para o fim de diminuí-la 

para a quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em 

consideração o valor da condenação e o tempo transcorrido desde o 

cumprimento da obrigação até a presente data. Considerando que a parte 

executada manifestou concordância com a penhora nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade (Id. 15826175), DETERMINO a penhora 

via sistema Bacenjud, com fundamento no art. 837 do NCPC e no art. 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor mencionado acima e restou frutífero o 

bloqueio, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo Bacenjud 

valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e 

Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004493-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004493-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OSVALDO DE SOUZA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA SIMONATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000245-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA 

SIMONATO EXECUTADO: INSTITUTO PROMINAS SERVICOS 

EDUCACIONAIS LTDA Vistos. O pedido formulado no Id. 14357332 foi 

devidamente analisado e indeferido pelo Juízo, conforme decisão 

acostada no Id. 16615732. Assim, reitere-se a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON GRECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004408-86.2018.8.11.0007 INTERESSADO: ROBINSON GRECO 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de liminar, visando a suspensão de descontos decorrentes de 

cartão de crédito consignado em folha de pagamento que a parte autora 

alega ser indevido. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido 

liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção dos descontos até então feitos diretamente 

na folha de pagamento da parte autora poderá privar o requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 
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suspensão dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento 

da parte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – 

INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – 

IMPROVIMENTO. Havendo indícios que apontam para a contratação 

fraudulenta de empréstimo consignado, os descontos nos proventos do 

Agravado padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro 

grau que, em sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” 

(TJMT. AI, 14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no 

DJE 30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso 

interposto contra r. decisão que determinou a suspensão dos descontos 

efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de 

multa diária. Circunstância em que o conjunto fático-probatório existente 

nos autos demonstra que estão presentes os requisitos essenciais à 

concessão da tutela antecipada, mister quando é plausível a alegação de 

que teria havido fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, 

tendo-se em vista a adequação da antecipação de tutela concedida, nada 

mais acertado do que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu 

resultado prático. Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau 

in totum mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

688659520118260000 SP 0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de 

Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar 

que a parte requerida promova as medidas administrativas objetivando a 

suspensão do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda (R$ 182,00), no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003627-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora MARIA DAS GRAÇAS 

SILVA MARTINS que desde outubro de 2016 sofre descontos indevidos 

em seu benefício previdenciário pela ré BANCO BRADESCO, uma vez que 

alega inexistir relação jurídica entre as partes. Elaborou tabela apontando 

o total de descontos de R$ 1.089,29 (mil e oitenta e nove reais e vinte e 

nove centavos), pretendendo a devolução em dobro do montante, além de 

indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que os descontos 

consistem em exercício regular do direito, porquanto a autora contratou 

cartão de credito consignado, entretanto, não trouxe aos autos qualquer 

documento com o escopo de comprovar o alegado. Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a instituição 

financeira se desincumbiu de seu ônus. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que 

não reconhece os descontos havidos em sua conta bancária, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

contratação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial 

acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança indevida da autora. 

No que atine ao dano material alegado, o documento de ID nº. 15722032 

aponta que os descontos correspondentes ao contrato em comento teve 

início em 04/10/2016, e aponta como “valor reservado” o importe de R$ 

44,00 (quarenta e quatro reais). Apesar de não apresentar extratos 

bancários ou outro demonstrativo de pagamento do benefício 

previdenciário, correspondente ao período que afirma ter sofrido os 

descontos indevidos, a autora encartou a planilha de ID nº. 15722040, 

cujos valores apresentados não foram impugnados pela requerida. Desse 

modo, tendo a autora sofrido 24 descontos indevidos (outubro de 2016 a 

setembro de 2018) no importe de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), teve 
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prejuízo material final de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais). A 

repetição de indébito esta prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, 

que traz: Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Em se tratando de descontos 

provenientes de contrato não firmado, procedente o pedido de devolução 

em dobro, de modo que, aplicando o instituto legal em comento, a autora 

faz jus ao recebimento de R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais), 

acrescidos de juros e correção monetária. Por outro lado, não vislumbro a 

incidência do dano moral. No caso vertente apesar de indevidos os 

descontos efetuados na conta bancária da autora, é certo que a 

requerente não suportou prejuízo de grande ordem quando do ilícito, 

porquanto apenas percebeu os descontos dois anos depois de terem 

ocorrido. Neste aspecto, mesmo reconhecendo o desconto indevido de 

valores, não constato qualquer violação aos direitos de personalidade da 

requerente, uma vez que a situação não implicou em abalo emocional, 

capaz de afetar a normalidade de sua vida. Ademais, a situação retratada, 

ao que se vê dos autos, não ultrapassa o denominado mero aborrecimento 

da vida cotidiana, a que todos nós somos levados a suportar nas relações 

diárias, e para o qual devemos desenvolver maior tolerância. Nesse 

sentido, segue entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS. SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTAS 

CONTRATADOS SEPARADAMENTE. VENDA CASADA NÃO 

COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE CONTA E CAPITALIZAÇÃO. AUSENTE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. 1. Não há falar em venda casada, quando a contratação 

de empréstimos e o de seguro de vida e prestamista são celebrados em 

instrumentos diversos, sem que exista alguma cláusula que vincule a 

validação de um apenas com a contratação do outro. 2. Ausência de 

prova de vício de consentimento capaz de contaminar os negócios 

celebrados e com os quais anuiu. 3. Por outro lado, muito embora 

incontroversa a cobrança de MENSALIDADE PACOTE e CAPITALIZAÇÃO , 

o banco requerido não comprovou a existência de autorização contratual 

para tais descontos. 4. Assim, não comprovada pelo banco demandado, a 

regularidade das cobranças denominadas MENSALIDADE PACOTE e 

CAPITALIZAÇÃO , são considerados não contratados os serviços e os 

valores indevidamente descontados devem ser devolvidos, em dobro, 

conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, e desde que não abarcados pelo instituto da prescrição 

(artigo 206, §3º, IV, do CPC). 5. Contudo, quanto ao dano moral, não se 

vislumbra hipótese para o seu reconhecimento. Mesmo reconhecendo o 

descontoindevido de valores, não resta constatada qualquer violação aos 

direitos de personalidade da parte autora, porquanto a situação não 

implicou em abalo emocional, capaz de afetar a normalidade de sua vida. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007133739, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018). RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO 

CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS 

INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE OS DÉBITOS INDEVIDOS CAUSARAM PREJUÍZOS AO 

AUTOR E QUE FORAM CAPAZES DE ATINGIR OS SEUS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. Decorre dos autos que os descontos indevidos a título 

de seguro não contratadoocorreram nos meses de dezembro de 2013 (R$ 

44,53 R$ 24,28 e R$ 25,25), janeiro de 2014 (R$ 47,02 R$ 24,28 e R$ 

25,25), e fevereiro de 2014 (R$ 47,02 R$ 24,28 e R$ 25,25), totalizando R$ 

287,16 (fls. 16/21). Ausente a contratação, o autor postulou o 

cancelamento no âmbito administrativo junto ao banco em que possui 

conta, situação que foi regularizada antes do ajuizamento da ação. No 

caso em tela, apesar de não se desconhecer que o desconto indevido 

causa transtornos na vida de qualquer pessoa, não há o mínimo indício de 

prova no sentido de que tenha causado algum prejuízo ao sustento do 

autor ou atingido os seus direitos de personalidade, razão pela qual a 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, se mostra 

suficiente para a punição do réu. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005414537, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 26/06/2015). Ante o exposto, improcedente o dano 

moral. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade dos descontos correspondente a cartão de crédito 

consignado não contratado, devendo a ré cessar os descontos e se 

abster de voltar a efetuá-los do benefício previdenciário da autora; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.112,00 (dois mil 

cento e doze reais) a título de danos materiais correspondente ao valor 

indevidamente descontado, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo 

único CDC), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003626-79.2018.8.11.0007
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RAIMUNDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003626-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor 

RAIMUNDO JOSE NASCIMENTO DA SILVA que desde dezembro de 2016 

sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré BANCO 

BRADESCO, uma vez que alega inexistir relação jurídica entre as partes. 

Elaborou planilha apontando o total de descontos de R$ 996,67 

(novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), 

pretendendo a devolução em dobro do montante, além de indenização por 

dano moral. Por seu turno a ré alega que o autor contratou um cartão de 

crédito consignado, contudo, não o utilizou, razão pela qual não fora 

efetuado nenhum desconto no benefício previdenciário do autor, estando 

inclusive cancelado, não tendo apresentado nenhum documento com o 

escopo de comprovar sua alegação. Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a instituição 

financeira se desincumbiu de seu ônus. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que 

nega a relação jurídica havida entre as partes, incumbia à parte 

demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

contratação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial 

acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Desse modo, há a 

responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, 

porquanto não agiu de forma diligente por ocasião da contratação do 

serviço, o que consequentemente gerou a cobrança indevida da autora. 

Por outro lado, no que atine ao dano material alegado, cinge-se dos autos 

que o autor encartou planilha elaborada por ele a fim de comprovar o 

alegado. Entretanto é certo que trata-se de documento que não tem o 

condão de produzir tal prova, porquanto emitido unilateralmente. Ademais, 

verifica-se que os descontos sofridos poderiam ter sido demonstrados 

com extratos bancários e demonstrativos de pagamento do benefício 

previdenciário. Vale anotar que a requerida nega que tenha procedido 

qualquer desconto do autor, e apesar de ter impugnado a contestação o 

requerente não apresentou qualquer documento hábil a provar o contrário. 

Destarte, em que pese o documento de ID nº. 15724403 indicar o contrato 

em comento, este não comprova qualquer dedução de fato havia no 

benefício previdenciário do autor. Desse modo, não comprovado o dano 

material suportado. Quanto ao dano moral pretenso não vislumbro sua 

incidência. No caso vertente não restou comprovado de fato a incidência 

de descontos indevidos pela ré, e ainda que o tivesse sido, é certo que o 

demandante não suportou prejuízo de grande ordem quando do ilícito, 

porquanto apenas percebeu os descontos cerca de dois anos depois de 

terem ocorrido. Neste aspecto, não constato qualquer violação aos 

direitos de personalidade da requerente, uma vez que a situação não 

implicou em abalo emocional, capaz de afetar a normalidade de sua vida. 

Ademais, a situação retratada, ao que se vê dos autos, não ultrapassa o 

denominado mero aborrecimento da vida cotidiana, a que todos nós somos 

levados a suportar nas relações diárias, e para o qual devemos 

desenvolver maior tolerância. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. 

SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTAS CONTRATADOS 

SEPARADAMENTE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. 

MANUTENÇÃO DE CONTA E CAPITALIZAÇÃO. AUSENTE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

(...) 5. Contudo, quanto ao dano moral, não se vislumbra hipótese para o 

seu reconhecimento. Mesmo reconhecendo o desconto indevido de 

valores, não resta constatada qualquer violação aos direitos de 

personalidade da parte autora, porquanto a situação não implicou em abalo 

emocional, capaz de afetar a normalidade de sua vida. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007133739, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO 

CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS 

INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE OS DÉBITOS INDEVIDOS CAUSARAM PREJUÍZOS AO 

AUTOR E QUE FORAM CAPAZES DE ATINGIR OS SEUS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE. (...) Ausente a contratação, o autor postulou o 

cancelamento no âmbito administrativo junto ao banco em que possui 

conta, situação que foi regularizada antes do ajuizamento da ação. No 

caso em tela, apesar de não se desconhecer que o desconto indevido 

causa transtornos na vida de qualquer pessoa, não há o mínimo indício de 

prova no sentido de que tenha causado algum prejuízo ao sustento do 

autor ou atingido os seus direitos de personalidade, razão pela qual a 

devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, se mostra 

suficiente para a punição do réu. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005414537, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 26/06/2015). Ante o exposto, improcedente o dano 

moral. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes devendo a ré se abster de 

efetuar qualquer desconto junto ao benefício previdenciário do autor. Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano material e o dano moral, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-41.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010420-41.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA 

SILVA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Intimada a parte exequente para indicar bens da executada 

passíveis de penhora, a fim de dar prosseguimento a execução, esta 

quedou-se silente (ID nº. 14551243). Desse modo impõe-se a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 
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sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000908-12.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, aduz o autor PAULO SERGIO 

COLOMBO que em 06/09/2017 contratou com a ré TELEFONICA BRASIL 

S.A o “Plano Vivo Pós 4GB”, no importe de R$ 120,99 (cento e vinte reais) 

mensais. Alega que passou a ser cobrado de serviços não contratados e 

em 23/11/2017 solicitou via telefone a alteração do plano, que passou a 

custar R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, indicando os números de 

protocolo de atendimento. Salienta que durante todo o período de vigência 

do contrato sofreu cobranças além do pactuado, pretendendo a 

reparação pelo prejuízo moral e material suportado. Por seu turno a ré 

afirma que o autor fora informado do reajuste no valor do plano contratado 

através de comunicado público geral emitido, defendendo a inexistência de 

dano a ser reparado. Analisando referido documento, inserido no bojo da 

contestação (ID nº. 14581806 – pág. 5), verifica-se que tal comunicado 

não indica os valores a que passarão custar cada plano, limitando-se a 

afirmar que a partir de 22/10/2017 seriam reajustados. Ademais, além de 

não comprovar de forma inequívoca que o autor tomou conhecimento de 

tal comunicado, vale frisar que a alteração dos termos do contrato 

depende da anuência de ambas as partes, de modo que, a divergência 

entre o valor contratado e o efetivamente cobrado se revela indevida. No 

que atine a alegação do requerente de que efetuou alteração do plano via 

telefone, passando a custar R$ 80,00 (oitenta reais), verifica-se que este 

indicou os números dos protocolos de atendimento a fim de demonstrar a 

veracidade de sua alegação. Por outro lado, a ré sequer impugnou tal 

alegação, o que leva a crer que é verídica. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 13287934. O 

artigo 373 do Código de Processo Civil prevê que o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, para provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor. No caso em comento o autor desincumbiu-se do ônus que lhe 

recai uma vez que os documentos que instruíram a exordial comprovam a 

contratação entre as partes nos moldes narrados pelo requerente, bem 

como as cobranças superiores sofridas. Impende anotar que o artigo 14 

do CDC estabelece que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. A responsabilidade menciona no dispositivo legal 

supratranscrito é embasada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de 

fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de 

culpa. A ré pretende justificar as cobranças além do pactuado em 

comunicado geral por ela emitido, indicando o reajuste de preços sem 

sequer apontar quais seriam os novos valores. Ainda, sequer restou 

comprovada sua publicação tampouco o inequívoco conhecimento ao 

autor, muito menos sua anuência com a alteração do valor do contrato, de 

modo que a cobrança além do pactuado se revela indevida. Quanto ao 

dano material, as faturas e comprovantes de pagamento de ID nº. 

12517701 demonstram que no período compreendido entre outubro de 

2017 a março de 2018 o autor sofreu cobrança superior ao pactuado no 

total de R$ 479,08 (quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos). 

No que atine ao ressarcimento em dobro da repetição de indébito, previsto 

no artigo 42, parágrafo único do CDC, calha anotar que o dispositivo legal 

prevê a exceção ao pagamento na forma apontada na hipótese em que o 

fornecedor provar que o erro se deu por engano justificável, cuja aferição 

exige análise da postura do fornecedor. Não se desconhecem 

precedentes do STJ exigindo que o fornecedor tenha agido com má-fé, 

não sendo suficiente a verificação de culpa, dificultando o ressarcimento 

do dobro do que pagou em excesso o consumidor. Porém, nessa esteira 

de posicionamento, quase que somente em caso de má-fé subjetiva do 

fornecedor há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário, menciona 

a expressão “engano justificável” como a única exceção. Nessa toada, 

exigir do consumidor a prova de que o fornecedor agiu com má-fé 

inviabiliza a previsão consumerista. Ademais, o art. 6º, VIII, CDC prevê a 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, nos casos de 

cobrança indevida e efetivo pagamento indevido, deve o ônus da prova 

recair sobre o fornecedor, cabendo a este provar a ocorrência de engano 

justificável. Diante da ausência de tal prova no caso em exame, devem os 

valores ser repetidos em dobro. Acerca do tema, vejamos a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INTERNET. 

AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL DE 

PARTE DA RÉ. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS PELA RÉ. Não havendo o 

fornecedor logrado comprovar a ocorrência de engano justificável, capaz 

de repelir a condenação ao pagamento da repetição do indébito, 

legitima-se a dobra legal. (...). (Apelação Cível Nº 70075669481, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 25/01/2018). (Destacamos). Portanto, devida à 

restituição na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), qual seja 

R$ 958,16 (novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos). 

Quanto ao pedido de danos morais, entendo pela procedência, uma vez 

que o promovente demonstrou que vem buscando solucionar a situação e 

não obtém êxito, sendo certo que apesar de não ter utilizado os serviços 

cobrados, efetuou os pagamentos regularmente. Consigno que o caso não 

caracteriza mero descumprimento contratual, porquanto tenho que a falta 

de presteza da parte promovida bem como a abusividade por ela 

perpetrada ao realizar cobranças muito além do pactuado (seis vezes 

maior), além do descaso com o consumidor que vem há longo período 

tentando resolver o empasse, inclusive na seara extrajudicial, com certeza 

gerou ao autor mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Entrementes, é cediço que o STJ tem aplicado 

a “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor” para casos dessa natureza, 

em que o consumidor despende demasiado tempo para solução de um 

problema criado pelo fornecedor, que não assume prontamente a 

responsabilidade que lhe cabe. Sobre o assunto, eis o julgamento do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9), de relatoria da 

Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, cujo trexo transcrevo: “À 

frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que 

se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não 

deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – 

se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, 

intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, 

juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do 

produto oferecido ao consumo”. Cinge-se dos autos que o contrato entre 

as partes fora firmado em setembro de 2017 e a fatura do mês seguinte já 

fora em valor superior ao contratado. Ainda, evola-se que o autor indicou 

três números de protocolo de atendimento, demonstrando que tentou a 

solução ao impasse na seara administrativa por diversas vezes. Ainda, 

vale anotar que a demanda fora intentada em abril de 2018, o demandante 
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passou considerável período de tempo tentando resolver o problema, 

contudo, sem sucesso. Segue ainda outro precedente: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INÉBITO. INSTALAÇÃO QUE NUNCA 

OCORREU. COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. 

IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afirma a parte autora que 

firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a ré para uma 

linha fixa, sendo que a linha seria instalada em dois dias, segundo 

promessas dos funcionários da ré. Todavia, o serviço não foi instalado. 

Os técnicos da empresa estiveram três vezes na residência da autora 

para realizar a instalação, sem sucesso. (...) Desta forma, presente a 

falha na prestação do serviço. 7. Quanto ao dano moral, é reconhecido 

excepcionalmente, tendo em vista que a autora demonstrou ter pago 

valores por serviços não prestados. Diante dessa reprovável conduta, os 

danos morais são reconhecidos para que a correspondente compensação 

traga alguma satisfação à autora que, por ser consumidora, vulnerável 

técnica e jurídica, não contou com nenhum apoio da fornecedora para 

resolver o problema da instalação, tendo de passar por périplo. É o que se 

chama de desvio produtivo do consumidor . O valor da compensação R$ 

4.000,00 atende ao critério bifásico professado pelo STJ e, por isso, não 

merece redução. Os demais comandos da sentença são corolário do 

proceder ilícito da ré. 8. A sentença atacada merece ser confirmada por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 

Precedente: (Recurso Cível Nº 71005737119, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

23/11/2017). RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007031792, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero 

Giuliato, Julgado em 29/03/2018). Para fixação do valor do dano moral 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Impertinente o pedido contraposto formulado pela ré, que 

pretende a condenação do autor ao pagamento das faturas em discussão 

porquanto já foram pagas. Considerando a procedência da demanda 

também se revela impertinente a pretensão da requerida de condenação 

da parte autora em litigância de má-fé. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 958,16 (novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), 

a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único 

CDC), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001059-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROZANA 

SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a 

autora MARIA DE FATIMA ROZANA SOARES DE OLIVEIRA ter tido seu 

nome indevidamente negativado pela ré TELEFONICA BRASIL S.A, 

porquanto alega jamais ter utilizado os servidos da empresa de telefonia 

requerida. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, 

em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência 

de relação jurídica anexou contrato assinado pela autora, telas sistêmicas 

e faturas. Primeiramente, consigno que ao contrário do que alega a autora 

em impugnação a contestação, não vislumbro a necessidade de perícia no 

contrato de ID nº. 14717007, haja vista a extrema similitude da assinatura 

lançada no referido documento com aquelas constantes do instrumento de 

procuração (ID nº. 12886230), declaração de residência (ID nº. 

12886258), declaração de hipossuficiência (ID nº. 12886303) e 

declaração de não reconhecimento da dívida (ID nº. 12886285). 

Analisando detidamente as provas produzidas, verifica-se que o 

documento de ID nº. 14717007 comprova a contratação entre as partes 

ocorrida em 13/07/2015. A tela sistêmica de ID nº. 14716997 – pág. 7, 

apesar de não servir como meio de prova por trata-se de documento 

produzido unilateralmente, aponta o pagamento, ainda que em atraso, das 

faturas correspondentes aos meses de julho a outubro de 2015. Já as 

telas de ID nº. 14716997 – pág. 8 e 9 apontam que o débito em aberto 

corresponde aos meses de janeiro e fevereiro, cuja cada qual das faturas 

é de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), e 

março, com fatura de R$ 26,89 (vinte e seis reais e oitenta e nove 

centavos), sendo que a somatória de tais valores corresponde ao total de 

R$ 146,87 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), 

exatamente o valor do apontamento em cadastro de inadimplente. Nessa 

senda, evola-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, serviços 

de telefonia contratados pela autora, que em decorrência do 

inadimplemento fora procedida à inscrição do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Com base no livre convencimento motivado e 

analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as partes. Segundo disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que 

a requerida desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ela 

alegados, de que existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem 

da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não 

efetuou o pagamento dos serviços contratados, de forma justa, adequada 

e contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Nessa senda, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. Outrossim a doutrina é uníssona em afirmar que 

aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Portanto, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus 

da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à 

existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 
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indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Não bastasse isso, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de 

outras SETE negativações preexistentes à inscrição discutida na lide, 

conforme extrato que acompanha a sentença. In casu, aplica-se a Súmula 

nº 385 do STJ, que afasta a possibilidade de reparação moral quando 

preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da 

demandante junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra 

ação visando a declaração de ilegitimidade dos apontamentos anteriores, 

presumindo-se, portanto, válidos. De todo o exposto, tenho que a parte 

autora merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé. Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que conscientemente não tinha direito, posto que comprovado 

que contratou os serviços da requerida e por liberalidade não efetuou o 

pagamento das faturas. Resta evidenciada a conduta vil e ardiolosa da 

requerente que move o Poder Judiciário e pleiteia reparação por dano 

moral em decorrência de sua inadimplência consciente, o que contraria a 

probidade processual e autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, 

consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Comprovada a existência e legalidade da 

dívida, prospera o pedido contraposto formulado pela requerida a fim de 

que a autora pague a dívida objeto do apontamento em cadastro de 

inadimplente. III - Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguidas e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autora a efetuar o pagamento do 

importe total de R$ 146,87 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos), correspondente à dívida objeto da inscrição em cadastro de 

inadimplente. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a 

autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002357-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUSIRA LAASS BORGHE 

FAGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Além do mais, é certo que o documento 

de ID nº. 13966433 correspondente a extrato emitido pelo SPC Brasil, ou 

seja, exatamente o pretendido pela ré. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora DEUSIRA LAASS BORGHE FAGA que aos 09/01/2017 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré TELEFONICA 

BRASIL S/A, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de 

R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), vencido, em 

tese, em 10/08/2016. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem 

em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto 

dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas com o 

escopo de comprovar suas alegações e formulando pedido contraposto 

para pagamento do montante, bem como a condenação da autora em 

litigância de má-fé. Analisando as provas produzidas pela requerida, 

impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 
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do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Com efeito, da análise do documento 

de ID nº. 13966433 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome 

da autora. Ademais, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de 

outra negativação em nome da autora, contudo, posterior àquela discutida 

na lide, não incidindo a preexistência estabelecida na aludida Súmula. 

Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e 

dezoito centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no 

cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(09/01/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002357-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEUSIRA LAASS BORGHE 

FAGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Além do mais, é certo que o documento 

de ID nº. 13966433 correspondente a extrato emitido pelo SPC Brasil, ou 

seja, exatamente o pretendido pela ré. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora DEUSIRA LAASS BORGHE FAGA que aos 09/01/2017 teve o nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplente pela ré TELEFONICA 

BRASIL S/A, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de 

R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), vencido, em 

tese, em 10/08/2016. A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem 

em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto 

dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas com o 

escopo de comprovar suas alegações e formulando pedido contraposto 

para pagamento do montante, bem como a condenação da autora em 

litigância de má-fé. Analisando as provas produzidas pela requerida, 

impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 
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de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Com efeito, da análise do documento 

de ID nº. 13966433 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome 

da autora. Ademais, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando comprovada a existência de 

outra negativação em nome da autora, contudo, posterior àquela discutida 

na lide, não incidindo a preexistência estabelecida na aludida Súmula. 

Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, 

afasto a preliminar arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e 

dezoito centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no 

cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(09/01/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002792-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDMAR POLVARIN FERRAZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, aduz o autor EDMAR POLVARIN 

FERRAZ que possui um plano de telefonia móvel com a ré TELEFONICA 

BRASIL S.A, com faturas de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa 

e nove centavos), contudo, durante todo o ano de janeiro de 2017 

recebeu faturas além do pactuado, que apesar de entender indevidos, 

efetuou os pagamentos, porquanto necessitava da linha, pretendendo a 

reparação pelo prejuízo moral e material suportado. A seu turno, a 

demandada contesta fatos diversos do alegado na exordial, porquanto 

defende que o autor cobra prêmio de seguro de vida, afirmando que não 

há relação contratual entre as partes. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. O artigo 373 do Código de Processo Civil prevê que o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, para provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor. Analisando detidamente o feito 

verifica-se que as faturas e comprovantes de pagamento de ID nº. 

14557347 comprovam as alegações do autor. Apesar de o requerente não 

encartar aos autos o contrato firmado com a ré, a fim de comprovar o 

valor exato do plano contratado, e assim, as cobranças indevidas, vê-se 

que a requerida não impugnou tal alegação, tampouco apresentou referido 

documento. Desse modo, e em observância a inversão do ônus da prova, 

tomo por verdadeira a alegação do autor de que o plano contratado era de 

R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo 

indevidas as cobranças realizadas pela ré em montante superior. Impende 

anotar que o artigo 14 do CDC estabelece que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. A responsabilidade menciona no dispositivo 

legal supratranscrito é embasada na teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de 

fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios 

resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de 

culpa. A ré não justificou as cobranças além do pactuado, sendo certo 

que sequer contestou as alegações constantes da exordial. Não havendo 

prova do alegado consumo além do valor contratado, é ilícita a cobrança 

dos valores constantes das faturas, posto que não representada à 

contraprestação de serviço regularmente utilizado. Quanto ao dano 

material, analisando as faturas e comprovantes de pagamento encartados 

ao ID nº. 14557347, mormente aquelas correspondente ao período cujo 

autor pretende o ressarcimento, qual seja, janeiro de 2017 a janeiro de 

2018, verifica-se que a diferença entre o valor efetivamente devido e o 

realmente cobrado soma o total de R$ 466,57 (quatrocentos e sessenta e 

seis reais e cinquenta e sete centavos), e não R$ 473,49 (quatrocentos e 

setenta e três reais e quarenta e nove centavos) como afirma o 

demandante. No que atine ao ressarcimento em dobro da repetição de 

indébito, previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, calha anotar que o 

dispositivo legal prevê a exceção ao pagamento na forma apontada na 

hipótese em que o fornecedor provar que o erro se deu por engano 

justificável, cuja aferição exige análise da postura do fornecedor. Não se 

desconhecem precedentes do STJ exigindo que o fornecedor tenha agido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 33 de 798



com má-fé, não sendo suficiente a verificação de culpa, dificultando o 

ressarcimento do dobro do que pagou em excesso o consumidor. Porém, 

nessa esteira de posicionamento, quase que somente em caso de má-fé 

subjetiva do fornecedor há devolução em dobro, quando o CDC, ao 

contrário, menciona a expressão “engano justificável” como a única 

exceção. Nessa toada, exigir do consumidor a prova de que o fornecedor 

agiu com má-fé inviabiliza a previsão consumerista. Ademais, o art. 6º, VIII, 

CDC prevê a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, nos 

casos de cobrança indevida e efetivo pagamento indevido, deve o ônus 

da prova recair sobre o fornecedor, cabendo a este provar a ocorrência 

de engano justificável. Diante da ausência de tal prova no caso em exame, 

devem os valores ser repetidos em dobro. Acerca do tema, vejamos a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INTERNET. 

AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. (...) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL DE 

PARTE DA RÉ. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. EXIBIÇÃO DAS FATURAS PELA RÉ. Não havendo o 

fornecedor logrado comprovar a ocorrência de engano justificável, capaz 

de repelir a condenação ao pagamento da repetição do indébito, 

legitima-se a dobra legal. (...). (Apelação Cível Nº 70075669481, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 25/01/2018). (Destacamos). Portanto, devida à 

restituição na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, CDC), qual seja 

R$ 933,14 (novecentos e trinta e três reais e quatorze centavos). Quanto 

ao pedido de danos morais, entendo pela procedência, uma vez que o 

promovente demonstrou que vem buscando solucionar a situação e não 

obtém êxito, sendo certo que apesar de não ter utilizado os serviços 

cobrados, efetuou os pagamentos regularmente. Consigno que o caso não 

caracteriza mero descumprimento contratual, porquanto tenho que a falta 

de presteza da parte promovida bem como a abusividade por ela 

perpetrada ao realizar cobranças muito além do pactuado (seis vezes 

maior), além do descaso com o consumidor que vem há longo período 

tentando resolver o empasse, inclusive na seara extrajudicial, com certeza 

gerou ao autor mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar alegada e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

933,14 (novecentos e trinta e três reais e quatorze centavos) a título de 

danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC 

e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002650-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL TORQUATO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Entretanto, apesar de tal fato não ser motivo para extinção da 

ação, ainda que o fosse, é certo que aludido documento encontra-se 

encartado ao ID nº. 14383640, razão pela qual afasto a preliminar arguida. 

II – Mérito No mérito, afirma o autor DANIEL TORQUATO DA SILVA que 

manteve relação jurídica com a ré TELEFONICA BRASIL S.A, contudo, em 

maio de 2017 solicitou o cancelamento da linha via telefone, conforme 

orientação recebida na loja da requerida, entretanto, em junho de 2018 

teve o nome inserido pela ré duas vezes em cadastro de inadimplente, em 

razão de débitos vencidos em tese aos 10/02/2018. Por seu turno, a ré 

aduz que a inscrição é legítima e consiste em exercício regular do direito, 

porquanto houve contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, 

afirmando que não fora solicitado o cancelamento pelo autor, instruindo 

sua peça defensiva com telas sistêmicas com o escopo de corroborar 

suas alegações, formulando ao fim pedido contraposto para pagamento do 

montante, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que além 

de estarem em péssima qualidade prejudicando a análise de seu teor, o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas 

relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 14879091. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14383640, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Indefiro os pedidos contrapostos 

formulados pela ré para condenação do autor ao pagamento do débito e 

em litigância de má-fé, porquanto não comprovada a existência e 

legalidade da dívida. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para confirmar os termos e prazos da liminar de ID 

nº. 14879091 e CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(10/02/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENO EDNO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002083-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ROSENO EDNO SILVA Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do CPC. I 

– Mérito Trata-se de ação de locupletamento ilícito proposta por ROBERTO 

CARDOSO DE OLIVEIRA – ME em face ROSENO EDNO SILVA, visando o 

pagamento do débito oriundo de uma nota promissória emitida aos 

28/05/2012, com vencimento previsto para 05/05/2013, no importe de R$ 

3.869,00 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais), conforme se 

verificado no documento constante no ID nº. 13571051. Inicialmente, 

salienta-se que o artigo 48 do Decreto 2044/1908 (que estabelece normas 

para Letra de Câmbio e Nota Promissória) não especifica o prazo de 

prescrição da ação de locupletamento ilícito. Assim, segundo o 

entendimento do STJ, aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 

206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de três 

anos deve ser contado a partir do fato que enseja o enriquecimento de um 

e o empobrecimento de outro, assim considerado a partir da prescrição da 

pretensão de cobrança do título de crédito pela via executiva. Desta feita a 

contagem do prazo trienal de prescrição tem início no dia seguinte ao fim 

do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genébra ("LUG"), para execução de notas promissórias. 

Portanto, a presente ação foi proposta no interregno legal, não havendo 

que se falar em prescrição (REsp 978532 ES 2016/0234869-3). De outro 

norte, observa-se que citada e intimada pessoalmente a parte requerida, o 

que se nota por meio do AR acostado ao ID nº. 15943310, esta deixou de 

apresentar contestação bem como não compareceu a Sessão de 

Conciliação (ID nº. 16540889), oportunidade em que a autora postulou pela 

decretação da revelia do demandado. Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do requerido, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas, eis que além de não 

comparecer à audiência, deixou de apresentar contestação ao pleito, 

ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Assim, considerando 

as alegações apresentadas na inicial, munidas de documento 

comprobatório, bem como o silêncio da requerida e sua ausência em 

audiência de conciliação, tenho que é devido o pagamento da nota 

promissória objeto da presente ação, nos termos do artigo 48 do Decreto 

2044/1908 (que define Letra de Câmbio e Nota Promissória), devidamente 

atualizada. II – Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

requerida e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC c.c o art. 48 do Decreto 2044/1908, condenando a parte ré 

a pagar à requerente a quantia de R$ 3.869,00 (três mil, oitocentos e 
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sessenta e nove reais), acrescido de juros legais, de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, ambos devidos a partir da data do 

vencimento, ou seja, 05/05/2013. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, se nada for requerido em 15 dias, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002338-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DEVANILSON DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado, ex 

vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso II do CPC. I – Mérito Trata-se de ação 

de locupletamento ilícito proposta por DEVANILSON DA COSTA LIMA em 

face LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, visando o pagamento do débito oriundo 

de uma cártula de cheque emitida aos 05/03/2017, no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), título acostado ao ID nº. 13948423. Citada e 

intimada a parte requerida (ID nº. 14796422), esta deixou de apresentar 

contestação bem como não compareceu a Sessão de Conciliação (ID nº. 

15600301), razão pela qual o autor requereu a decretação da revelia. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Via de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Assim, considerando as alegações apresentadas na inicial, 

munidas de documento comprobatório, bem como o silêncio da requerida e 

sua ausência em audiência de conciliação, tenho que é devido o 

pagamento da cártula de cheque objeto da presente ação, nos termos do 

artigo 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei dos Cheques), devidamente atualizado. II 

– Dispositivo Ante o exposto, decreto a revelia da parte requerida e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, c.c artigo 61 da Lei nº. 7.357/85, 

condenando a parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a 

partir da data da apresentação, ou seja, 05/04/2017, (artigo 52, II, da Lei 

nº. 7.357/85) e correção monetária pelo INPC, desde a emissão da cártula, 

05/03/2017, (STJ, REsp 1.556.834). Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002677-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. I 

– Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a extinção da ação sem 

resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Além do 

mais, é certo que o documento de ID nº. 14404368 correspondente a 

extrato emitido pelo SPC Brasil, ou seja, exatamente o pretendido pela ré. 

Destarte, impende anotar que a requerida também aduz em sua tese 

defensiva que a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o 

nome da parte autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar 

arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor VANDERLEI CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR que teve o nome indevidamente mantido em cadastro 

de inadimplente pela ré TELEFONICA BRASIL S.A, porquanto apesar de 

efetuar a dívida objeto da negativação em 03/04/2018, não houve baixa da 

negativação, pretendendo a reparação pelo dano moral suportado em 

decorrência da manutenção indevida. Por seu turno a requerida apresenta 

contestação impugnando fatos diversos do alegado na exordial, afirmando 

que existe relação jurídica entre as partes, e que a dívida existe e não fora 

paga, alegando que se o autor tivesse o feito teria encartado os 

comprovantes correspondentes, formulando pedido contraposto para 

pagamento do débito e condenação em litigância de má-fé. Analisando 

detidamente os autos verifica-se que o documento de ID nº. 14404368 

comprova o apontamento realizado ré em desfavor do autor, no importe de 

R$ 148,99 (cento e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), 

vencido em 09/02/2017, incluído em 12/06/2017. No bojo da exordial foram 

encartados dois comprovantes de pagamento, ambos realizados em 

03/04/2018, um no importe de R$ 79,11 (setenta e nove reais e onze 

centavos) e outro de R$ 131,67 (cento e trinta e um reais e sessenta e 

sete centavos), os quais somam juntos o total de R$ 210,78 (duzentos e 

dez reais e setenta e oito centavos). Contudo, não se pode afirmar, de 

forma exime de dúvida, que tais pagamentos correspondem ao débito 

objeto da negativação em testilha, sendo certo que os valores sequer 
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possuem similitude. Destarte, apesar de o autor afirmar que se tratam de 

pagamentos de boletos fornecidos pela ré para adimplemento do débito em 

discussão, também não apresentou tais documentos. Entrementes, em 

realizada busca com o CPF do autor junto ao PJE verifica-se que este 

distribuiu oito ações com os mesmos fatos narrados nesta demanda, 

( 1 0 0 2 6 7 7 - 5 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ;  1 0 0 2 6 8 1 - 9 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ; 

1 0 0 1 0 9 5 - 2 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ;  1 0 0 1 0 9 3 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ; 

1 0 0 1 1 0 8 - 1 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ;  1 0 0 0 1 8 1 - 8 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 5 ; 

1000055-30.2018.8.11.0095; 1000182-65.2018.8.11.0095); ora contra a 

TELEFONICA BRASIL S.A, ora contra a VIVO S.A, e ainda contra a POP 

INTERNET LTDA, na comarca de Alta Floresta/MT, bem como na comarca 

de Paranaíta/MT, deixando dúvida, além sobre seu verdadeiro domicílio, 

também sobre a qual credor corresponde os comprovantes de pagamento 

apresentados. Vale anotar que o documento de ID nº. 14404368 indica 

duas negativações em nome do autor, sendo uma realizada pela 

TELEFONICA BRASIL S.A, no importe de R$ 148,99 (cento e quarenta e 

oito reais e noventa e nove centavos), e outra pela POP no importe de R$ 

9,90 (nove e noventa), ambas incluídas em 12/06/2017. Tratando-se de 

empresas e valores distintos não prospera a alegação do autor de que os 

comprovantes de pagamento corresponde ao adimplemento de ambas, 

mormente em razão da divergência entre os apontamentos e o pagamento. 

Nessa senda, evola-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus 

processual (artigo 373, I, CPC) porquanto não comprovou que efetuou 

exatamente a dívida objeto da negativação. Entrementes, sabe-se que a 

Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, da análise do documento de ID nº. 14404368 verifica-se a 

existência de outra inscrição em nome do autor, efetuada na mesma data 

àquela discutida na lide. Desse modo, aplicável ao caso em comento a 

Súmula alhures transcrita. Corroborando o entendimento, eis a 

Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada como indevida a inscrição 

do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, não caracterizado 

o dano moral, no caso concreto, em razão da existência de inscrições 

prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de inteleção, ainda que fosse 

comprovado o adimplemento da dívida, improcedente dano moral. De todo 

o exposto, tenho que a parte autora merece incorrer nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé. Consoante explanado, no caso em tela 

a parte demandante agiu de modo temerário ao distribuir oito ações 

consubstanciadas nos mesmos fatos, utilizando-se do mesmo 

comprovante de pagamento para justificar o adimplemento do débito, 

intentando-as contra três credores diversos. Ainda, o fez em duas 

comarcas distintas certamente com o escopo de ludibriar o Poder 

Judiciário a fim de obter dupla indenização. Ainda que o autor tenha 

formulado desistência de quatro, das oito ações, é certo que ainda 

tramitam três demandas, e presente e outras duas na comarca de 

Paranaíta/MT (1000181-80.2018.8.11.0095, contra a TELEFONICA BRASIL 

S.A. e 1000182-65.2018.8.11.0095, contra a POP INTERNET) tendo a outra 

sido extinta por abandono. Sabe-se que o artigo 77 do CPC estabelece 

como dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Ademais, sendo o autor advogado é conhecedor de tal dever, incumbindo 

a ele ainda os demais deveres inerentes ao exercício da profissão, 

mormente aqueles estabelecidos nos artigos 31 a 33 do Estatuto da OAB e 

Código de Ética e Disciplina. Resta evidenciada a conduta vil e ardiolosa da 

requerente que move o Poder Judiciário de forma temerária e pleiteia 

diversas indenizações consubstanciada numa mesma anotação, inclusive 

em comarcas distintas, o que contraria a probidade processual e autoriza 

o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. Não comprovado 

o adimplemento do débito objeto da negativação, prospera o pedido 

contraposto formulado pela requerida a fim de que o autor pague referida 

dívida. III - Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguidas e 

JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autora a efetuar o pagamento do 

importe total de R$ 148,99 (cento e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), correspondente à dívida objeto da inscrição em cadastro de 

inadimplente. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9,9% e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a 

autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 20% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002663-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora MARIA APARECIDA RIBEIRO que teve o nome indevidamente 

inscrito em cadastro de inadimplente pela ré TELEFONICA BRASIL S/A, em 

razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 185,00 (cento e 

oitenta e cinco reais). A seu turno, a ré aduz que as cobranças consistem 
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em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e usufruto 

dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas com o 

escopo de comprovar suas alegações e formulando pedido contraposto 

para pagamento do montante, bem como a condenação da autora em 

litigância de má-fé. Analisando as provas produzidas pela requerida, 

impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de 

forma unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme 

vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de 

prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Inexistindo prova de 

que os serviços cobrados foram efetivamente utilizados pelo consumidor, 

inexiste contrato e, consequentemente, a cobrança é indevida, 

caracterizando ato ilícito. Ademais, diante da inversão do ônus da prova 

que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a 

demonstração, por meio de prova documental, da existência de débito que 

legitimasse a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de 

telas sistêmicas não possui força probatória, porquanto elaborado 

unilateralmente. (...)”. (...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 14390349 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome da 

autora. Ademais, foi realizado em Gabinete consulta online - CDL 

SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restando comprovada a inexistência 

de outra negativação em nome da autora. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 
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culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Em tempo, indefiro os pedidos contrapostos 

formulados pela ré para condenação do autor ao pagamento do débito e 

em litigância de má-fé, porquanto não comprovada a existência e 

legalidade da dívida. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar 

arguida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 

185,00 (cento e oitenta e cinco reais), devendo ser excluída a inscrição 

correspondente no cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(09/01/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002087-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PRISCILA FERNANDA SIMIONI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, afirma a autora que adquiriu passagem aérea da requerida para o 

trajeto Campos dos Goytacazes/RJ ao Rio de Janeiro/RJ, sem conexão, no 

voo nº. 5219, com embarque previsto para o dia 02/10/2017, às 18h50min 

e chegada às 20h10min do mesmo dia, acostando à exordial o bilhete de 

passagem que demonstra a contratação dos serviços da ré. Aduz, ainda, 

que houve o cancelamento do voo para manutenção da aeronave, o que 

fez com que a autora perdesse compromissos preteritamente agendados 

na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que precisou seguir a sua 

viagem de ônibus, chegando com 07 (sete) horas de atraso ao seu 

destino final, pretendendo, portanto, a reparação pelos prejuízos de ordem 

moral sofridos. Por seu turno a ré confirma o cancelamento do voo em 

questão, mas alega que este se deu em razão da manutenção da 

aeronave, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito porquanto 

incidente a excludente de responsabilidade de caso fortuito, nos termos 

do artigo 256 do Código de Aeronáutica, bem como que prestou a 

assistência material devida, eis que disponibilizou transporte terrestre 

(ônibus) para que a autora seguisse a sua viagem. Na espécie, trata-se 

de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Entrementes, não prospera 

a tese da ré de suposta ocorrência de problemas de ordem 

técnica/mecânica, o que afastaria o dever de indenizar, porquanto tal 

ocorrência, ainda que comprovada, revela-se como um risco inerente ao 

serviço que por ela é prestado, não podendo, por esta razão, ter seus 

ônus repassados aos consumidores. Por mais que se priorize a 

segurança nos voos, nunca é demais referir que as empresas de 

transporte de passageiros têm de estar preparadas para substituir o 

equipamento ou, não sendo isto possível, dar toda a assistência e 

informações aos consumidores. Tais obrigações, como sói acontecer, 

também no presente caso, não foram cumpridas. Assim, sem que tenha 

sido demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO 

SEGUIDO DE PERDA DE CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER 

ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO 

DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE QUE NÃO ELIDE O 

DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS 

CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação Cível Nº 70077008183, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS NO EMBARQUE. PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA EM AERONAVE CUJOS EFEITOS NÃO PODEM ATINGIR O 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 

PRECEDENTES. Tendo presente o contexto, em que devido à alegada falha 

mecânica, mesmo que tenha sido prestada alguma assistência da 

demandada, o autor sofreu perda de conexão, com posterior embarque 

apenas após o transcurso de mais de 24 horas, impositivo o deferimento 

de danos morais em valor adequado para o caso concreto e aos 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077561231, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 20/06/2018). A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado 

na espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios 

que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. Não bastasse isto, os danos morais 

restaram caracterizados, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito (falha na prestação do 

serviço), cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. O cancelamento do voo 

contratado, que fez com que a requerente chegasse ao seu destino final 

07 (sete) horas após o horário previsto e por meio de transporte terrestre, 

isto é, diverso daquele contratado, não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, 

então, a reparação por dano moral. Consigno que a prestação de 

assistência pela ré em favor da autora, fornecendo-lhe transporte 

terrestre, não a exime do dever de reparar os prejuízos de ordem moral 

sofridos, apesar de ensejar redução do quantum por ocasião da fixação 

do montante. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Desse modo, fixo a indenização no importe de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) para a autora, em razão do cancelamento do voo 

que ocasionou o atraso excessivo na chegada ao destino final. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 39 de 798



CONDENAR a ré no pagamento do importe de R$ 6 .000,00 (seis mil reais), 

em favor da autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003458-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: EDSON ALEXANDRE DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do CPC. I 

– Mérito Trata-se de ação de locupletamento ilícito proposta por LVL 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO) em 

desfavor de EDSON ALEXANDRE DA SILVA, visando o pagamento do 

débito oriundo de uma nota promissória emitida aos 21/04/2016, com 

vencimento previsto para 21/05/2016, no importe de R$ 10.660,00 (dez mil, 

seiscentos e sessenta reais), conforme se verifica no documento 

acostado à petição inicial (ID nº. 15573417). De outro norte, observa-se 

que citada e intimada pessoalmente a parte requerida, o que se nota por 

meio do mandado constante no ID nº. 16062315, esta deixou de 

apresentar contestação, apesar de comparecer à Sessão de Conciliação, 

oportunidade em que foi intimada para apresentar defesa no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme termo de audiência de ID nº. 16413789. Desse 

modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do requerido, nos termos do 

artigo 344 do CPC, que dispõe: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o julgamento antecipado 

da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de 

quaisquer defesas, eis que deixou de apresentar contestação ao pleito, 

ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. Assim, considerando 

as alegações apresentadas na inicial, munidas de documento 

comprobatório, bem como o silêncio da requerida, tenho que é devido o 

pagamento da nota promissória objeto da presente ação, nos termos do 

artigo 48 do Decreto 2044/1908 (que define Letra de Câmbio e Nota 

Promissória), devidamente atualizada. II – Dispositivo Ante o exposto 

decreto a revelia da parte requerida e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c o art. 48 do Decreto 

2044/1908, condenando a parte ré a pagar à requerente a quantia de R$ 

10.660,00 (dez mil, seiscentos e sessenta reais), acrescido de juros 

legais, de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos devidos a 

partir da data do vencimento, ou seja, 21/05/2016. Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002762-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VENDRAMETTO & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: RENATA CAROLINA FALCO ALVES Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do CPC. I 

– Mérito Trata-se de ação de cobrança proposta por VANDRAMETTO & 

CIA – LTDA/ME (DIMARCIA) em desfavor de RENATA CAROLINA FALCO 

ALVES, visando o pagamento do débito oriundo de duas notas 

promissórias, ambas emitidas aos 24/08/2017 e as duas com vencimento 

previsto para 24/09/2017, sendo uma no importe de R$ 2.244,00 (dois mil, 

duzentos e quarenta e quatro reais) e a outra na quantia de R$ 844,00 

(oitocentos e quarenta e quatro reais), conforme se verifica nos 

documentos acostados à petição inicial (ID’s nº. 14519216 e 14519251), 

alegando a venda de peças para vestuário como causa subjacente que 

gerou emissão dos títulos. De outro norte, observa-se que citada e 

intimada pessoalmente a parte requerida, o que se nota por meio do 

mandado constante no ID nº. 15782136, esta deixou de apresentar 

contestação (ID nº. 16697618), apesar de comparecer à Sessão de 

Conciliação, oportunidade em que foi intimada para apresentar defesa no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de audiência de ID nº. 

16385826. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do 

requerido, nos termos do artigo 344 do CPC, que dispõe: Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 

conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas, eis que 

deixou de apresentar contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. Assim, considerando as alegações 

apresentadas na inicial, munidas de documentos comprobatórios, bem 

como o silêncio da requerida, tenho que é devido o pagamento das notas 

promissórias objetos da presente ação, nos termos do artigo 48 do 

Decreto 2044/1908 (que define Letra de Câmbio e Nota Promissória), 

devidamente atualizada. II – Dispositivo Ante o exposto decreto a revelia 

da parte requerida e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC c.c o art. 48 do Decreto 2044/1908, condenando a 

parte ré a pagar à requerente a quantia integral de R$ 3.088,00 (três mil e 

oitenta e oito reais), referente à somatória das duas notas promissórias, 

acrescido de juros legais, de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos devidos a partir da data do vencimento, ou seja, 24/09/2017. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-09.2018.8.11.0007
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002790-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEILA CRISTINA DA PENHA 

MULLER SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Inépcia da inicial – Ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito A ré pretende a 

extinção da ação sem resolução do mérito sob o argumento de que a 

exordial não está acompanhada de provas do alegado pelo autor, 

porquanto não trouxe aos autos o comprovante original da inscrição em 

cadastro de inadimplente emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I 

todos CPC). Com efeito, verifica-se como requisito da peça inicial a juntada 

dos documentos indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, 

haver qualquer menção à necessidade de juntada de comprovante original 

de informação de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador 

por presumir a veracidade das informações fornecidas, de forma a 

facilitar o acesso à Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se 

prestam a afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. 

Cabe ressaltar, ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos 

documentos juntados pela parte postulante, não sendo crível presumir que 

o documento apresentado não esteja em conformidade com aquele 

postulado, mormente em razão do fato de o autor poder responder pela 

litigância de má fé ao pleitear direito que não lhe assiste. Desse modo, 

comungo do entendimento de que a exigência de juntada de documento 

original que demonstre a inscrição negativa caracteriza excesso de 

formalismo, com o potencial risco de afastar a parte de receber a 

prestação jurisdicional pretendida. Destarte, impende anotar que a 

requerida também aduz em sua tese defensiva que a inscrição é legítima, 

confirmando assim que inseriu o nome da parte autora em cadastro de 

inadimplente. Afasto a preliminar arguida. b) Incompetência Juizado 

Especial em decorrência da complexidade da causa Em sede de 

impugnação a contestação a parte autora defende a incompetência do 

Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a causa seria 

complexa e dependeria de perícia junto ao contrato apresentado pela ré. 

De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando atentamente o 

processo, percebe-se que a causa não é complexa, envolve 

exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II – Mérito No 

mérito, afirma a autora LEILA CRISTINA DA PENHA MULLER SANTOS ter 

tido seu nome indevidamente negativado pela ré TELEFONICA BRASIL S.A, 

porquanto alega jamais ter utilizado os servidos da empresa de telefonia 

requerida. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, e 

em razão de inadimplência ela foi negativada. Para comprovar a existência 

de relação jurídica anexou contrato assinado pelo autor, telas sistêmicas e 

faturas. Primeiramente, consigno que não vislumbro a necessidade de 

perícia no contrato de ID nº. 16635753, haja vista a extrema similitude da 

assinatura lançada no referido documento com aquelas constantes dos 

documentos encartados pela autora ao ID nº. 14553814, quais sejam, 

procuração, declaração de residência e hipossuficiência e declaração de 

não reconhecimento da dívida. Analisando detidamente as provas 

produzidas, verifica-se que o documento de ID nº. 16635753 comprova a 

contratação entre as partes. Entretanto, apesar de a ré afirmar que a 

autora contratou a linha (66) 99690-7645 em 26/02/2014, os contratos 

encartados correspondem aos números (65) 9672-7645 e (65) 

9572-7645, datados de 02/01/2016. Ainda, em contestação a ré afirma 

que a linha da autora fora cancelada definitivamente em 06/01/2016 em 

razão da inadimplência, entretanto, o documento de ID nº. 14553836 

aponta que o débito objeto da negativação venceu aos 06/04/2017. Nessa 

senda, verifica-se que as faturas apresentadas não correspondem ao 

valor da negativação, bem como que, não estão acompanhadas de 

contrato para tal período, deixando dúvida sobre sua legalidade e 

veracidade. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarado em decisão de ID nº. 15600654. Dessa forma, o ônus estará a 

cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, 

ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento a fim de demonstrar a existência e legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Ocorre que a Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Cinge-se da exordial que a autora 

pleiteia indenização por danos morais em decorrência de inscrição em 

cadastro de inadimplente realizada pela requerida em 30/07/2017. 

Contudo, realizada em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de 

Alta Floresta – MT, restou comprovada a existência de outra negativação 

em nome da autora, incluída em 26/07/2017, apontada pela Caixa 

Econômica Federal. Realizada busca com o CPF da autora junto ao PJE 

não constatou-se a existência de demanda com o escopo de discutir 

referido apontamento, presumindo-se, portanto, válido. Desse modo, incide 

o verbete alhures transcrito, inexistindo dano moral a ser reparado. A 

proposito, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). Nessa linha de 

intelecção, impertinente o dano moral. Em tempo, indefiro o pedido 

contraposto para condenação da autora ao pagamento da dívida, 

porquanto não comprovada sua legalidade, bem como, o de condenação 

da demandante em litigância de má-fé, porquanto parcialmente procedente 

a demanda. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para, 

confirmar os termos e prazos da liminar concedida (ID nº. 15600654) e 

DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 161,39 (cento e sessenta e 

um reais e trinta e nove centavos), objeto da negativação em testilha. Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral, bem como os pedidos 

contrapostos formulados pela ré, com fulcro no artigo 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 
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da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-07.2018.8.11.0007
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WELLINGTON HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003592-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: WELLINGTON HONORATO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito, afirma o autor WELLINGTON HONORATO DE ALMEIDA 

que manteve relação jurídica com a ré VIVO S.A, contudo, três meses 

após aderir aos serviços solicitou o cancelamento em loja física situada 

em Sorriso/MT, onde residia à época, entretanto, teve o nome inserido pela 

ré em cadastro de inadimplente, em razão de débito no importe de R$ 

261,82 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) 

vencido em tese aos 10/07/2015. Por seu turno, a ré aduz que a inscrição 

é legítima e consiste em exercício regular do direito e corresponde aos 

meses de junho a setembro de 2015, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, afirmando que não fora 

solicitado o cancelamento pelo autor, instruindo sua peça defensiva com 

telas sistêmicas com o escopo de corroborar suas alegações. Analisando 

as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela 

sistêmica é documento produzido de forma unilateral não considerado 

como meio efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da 

Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO 

PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Ademais, impende anotar que o 

documento de ID nº. 15742528 aponta como data de vencimento do débito 

o dia 10/07/2015, contudo, a ré afirma que a dívida corresponde à 

somatória de dívida que abrange o período de julho a setembro de 2015, 

demonstrando a inconsistência da negativação. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarado em decisão de ID nº. 15773736. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 15742528, verifica-se a 

inexistência de outras inscrições. Sobre o assunto, trago os seguintes 

ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor 

pretendido pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar os termos e prazos da liminar de ID nº. 15773736 e 

CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento danoso (14/11/2015), nos moldes do art. 398 do CC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA CASAGRANDA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002603-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SAMANTHA CASAGRANDA 

SANCHES REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, aduz a autora que SAMANTHA 

CASAGRANDA SANCHES OLAVARRIA que em 12/06/2018 teve o nome 

indevidamente inserido pela ré LOCALIZA RENT A CAR S/A em cadastro 

de inadimplente, apontando dívida no importe de R$ 129,33 (cento e vinte e 

nove reais e trinta e três centavos). Aduz que é cliente antiga da 

requerida e por reiteradas vezes alugou veículos dela. Afirma que em uma 

das ocasiões fora multada, sendo a negativação em testilha decorrente de 

tal multa, entretanto, salienta que jamais fora cobrada de tal débito antes 

do apontamento. Ainda, assevera que a empresa estabelece que havendo 

infração de trânsito na vigência da locação a multa será acrescida de 20% 

correspondente a taxas administrativas e será lançada no cartão de 

crédito utilizado no pagamento da locação, através de assinatura em 

arquivo ou por faturamento, o que não ocorreu. Por seu turno a requerida 

afirma que a negativação corresponde a cobrança de infração de trânsito 

praticada na direção do veículo placa PZM1452 em 28/02/2018 às 

14h15min, tendo a autora locado o veículo pelo período compreendido 

entre 27/02/2018 a 03/03/2018. Ainda, que enviou a cobrança ao e-mail da 

demandante, apresentando telas sistêmicas a comprovar o alegado. 

Analisando detidamente os autos verifica-se que apesar de pleitear pela 

declaração de inexistência da dívida, a autora não nega a legitimidade da 

cobrança da multa de trânsito em testilha, mas sim, se insurge contra o 

fato de não ter sido cobrada previamente de tal débito. Com efeito, os 

documentos de ID nº. 15188396 comprovam a emissão da infração de 

trânsito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, enquanto os documentos 

de ID nº. 15188417 demonstram que o veículo mencionado estava alugado 

pela autora na ocasião. Entretanto, a requerida não comprovou que a 

autora fora cobrada de tal valor antes de proceder o apontamento em 

cadastro de inadimplentes, sendo certo que a tela sistêmica inserida no 

bojo da contestação (ID nº. 15188219 – pág. 2), não tem o condão de 

produzir tal prova. De se observar que o boleto emitido pela Prefeitura 

Municipal de Cuiabá (ID nº. 15188396) para pagamento da multa tinha 

como vencimento o dia 12/07/2018 enquanto a negativação de ID nº. 

14317122 tem como data de ocorrência 12/06/2018. Desse modo, ainda 

que a dívida seja legítima, a ré não comprovou que efetuou a cobrança 

prévia a parte autora, seja por contato telefônico ou via e-mail, a 

demonstrar que a notificou do débito pendente antes da inscrição de seu 

nome em cadastro de inadimplente. Ainda, evola-se do documento de ID 

nº. 14317266 que a própria demandada estabelece que em caso de multa 

de trânsito esta será lançada em cartão de crédito do cliente, não tendo 

justificado porque não o fez no caso em comento. Em se tratando de 

relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência 

do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 14328551. 

Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, 

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que 

não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar que enviou a 

autora novo boleto para pagamento, tampouco, que a requerente teve 

ciência do aludido débito e fora cobrada antes da anotação de seu nome 

em cadastro de inadimplente. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida que não fora previamente 

avisada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de causalidade 

do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má 

prestação de serviço, caracterizada na falha do sistema de cobranças da 

requerida, que poderia não aceitar o pagamento do boleto após o 

vencimento, ou ainda, fornecer minimamente os parâmetros de juros e 

eventuais encargos incidentes sobre a dívida em decorrência do 

pagamento atrasado. Vê-se ainda, a desídia da empresa de sequer cobrar 

seus clientes antes em encaminhá-lo ao cadastro de inadimplentes, 

reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados 

pelo consumidor. Consigno ainda que não vislumbro a ilegalidade da 

cobrança, uma vez que a autora não nega a prática da infração de 

trânsito, porém a anotação em rol de mal pagadores se revela temerária, já 

que não comprovada a cobrança prévia à autora do aludido montante. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Entrementes, impende anotar que 

no caso vertente não há que se falar em aplicabilidade da aludida súmula, 

uma vez que da análise do documento de ID nº. 14317122 verifica-se a 

inexistência de inscrições anteriores. Ainda, realizada em Gabinete 

consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, restou 

comprovada a inexistência de outras inscrições em nome da autora, 

consoante extrato que acompanha a sentença. Sobre o assunto, trago os 

seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. 

INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do 

STJ no caso concreto, uma vez que não comprovada a existência de 

registro anterior em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos 

termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada 

a verba honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha 

de explanação, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 
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CPC para confirmar os termos e prazos da liminar concedida e CONDENAR 

a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (12/06/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, 

JULGO IMPROCEDENTE o feito quanto à declaração de inexistência do 

débito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002619-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002619-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JEANE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cinge dos autos que a parte devedora efetuou o pagamento 

integral do débito, tendo a exequente pugnado pela extinção da ação, 

consoante se depreende do petitório de ID nº. 15739687. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-86.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA COELLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010309-86.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EVALDO RIBEIRO DE 

CARVALHO EXECUTADO: SILVIA MARIA COELLI - ME, ANGELA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende do 

petitório de ID nº. 16993375, o autor entabulou acordo com a requerida 

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA LASKOSKI, os quais pretendem sua 

homologação. A solução amigável do conflito está em consonância com a 

legislação pertinente. Em tempo, consigno que apesar de a executada 

SILVIA MARIA COELLI –ME não participar da avença mencionada, é fato 

que a responsabilidade entre ambas é solidária, na toada da explanação 

constante da exordial (contrato de locação firmado por SILVA, sendo 

ANGELA fiadora), inexistindo óbice a homologação pretensa. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação correspondente a penhora realizada (ID nº. 17029377), 

observando-se os termos acordado pelas partes. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da 

CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAU ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002577-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EZAU ALVES DA CRUZ 

REQUERIDO: GVA INCORPORACOES LTDA Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. I – Mérito No mérito, 

afirma o autor EZAU ALVES DA CRUZ que teve o nome indevidamente 

mantido em cadastro de inadimplente pela ré GVA INCORPORAÇÕES 

LTDA. Aduz que em 26/02/2017 teve o nome lançado pela requerida em 

cadastro restritivo de crédito, em razão de dívida no importe de R$ 73,39 

(setenta e três reais e trinta e nove centavos), contudo, efetuou o 

pagamento do referido débito em 19/03/2018, porém, em maio de 2018 o 

apontamento persistia, pleiteando indenização por dano moral em razão da 

manutenção indevida. Por seu turno a ré afirma que o autor adquiriu um 

terreno parcelado em 100 vezes, contudo, se quedou inadimplente com as 

prestações correspondentes ao período de 20/12/2016 a 20/12/2017, 

razão pela qual no final do ano de 2017 houve uma renegociação da 

dívida. Analisando o documento de ID nº. 14262173 verifica-se que a 

negativação incluída em 26/02/2017, correspondente a um débito vencido 

em 20/12/2016 e de fato persiste até a emissão do extrato de balcão, 

ocorrida em 25/06/2018. Já os boletos de ID nº. 14262165 possuem data 

de vencimento o dia 20 dos meses de janeiro a maio de 2018, cada qual no 

importe de R$ 80,93 (oitenta reais e noventa e três centavos), enquanto 

os comprovantes de pagamento datam de 19/03/2018. Desse modo, não 

se pode afirmar, de forma exime de dúvida, tais pagamentos 

correspondem ao débito objeto da negativação em testilha, sendo certo 

que os valores sequer possuem similitude. Nessa senda, evola-se que o 

autor não se desincumbiu do seu ônus processual (artigo 373, I, CPC) 

porquanto não comprovou que efetuou exatamente a dívida objeto da 

negativação. Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, da análise do 

documento de ID nº. 14262173 verifica-se a existência de outras cinco 

inscrições em nome do autor, não questionadas por ele seja na presente 
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demanda, seja em outra ocasião, uma vez que, efetuada busca com seu 

CPF junto ao PJE não vislumbra a existência de outra demanda. Desse 

modo, aplicável ao caso em comento a Súmula alhures transcrita. 

Corroborando o entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) 

Ainda que configurada como indevida a inscrição do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, não caracterizado o dano moral, no caso 

concreto, em razão da existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da 

súmula 385, do STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). 

Nessa linha de inteleção, ainda que fosse comprovado o adimplemento da 

dívida, improcedente o dano moral. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002109-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENAN DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor RENAN DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré OI MOVEL S/A, em razão de dívida cuja origem 

desconhece, no importe de R$ 687,61 (seiscentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e um centavos). A seu turno, a ré aduz que as cobranças 

consistem em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, apresentando telas sistêmicas 

com o escopo de comprovar suas alegações e formulando pedido 

contraposto para pagamento do montante. Analisando as provas 

produzidas pela requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é 

documento produzido de forma unilateral não considerado como meio 

efetivo de prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que a relação 

jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto Consumerista, pois, 

embora haja alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, a 

parte autora se enquadra no conceito de consumidor por equiparação, 

sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 do CDC. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial que 

colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, 

inclusive já declarada em decisão de ID nº. 14169803. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que ao permitir que as 

contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo consumidor, a 

empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo que a conduta 

delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para 
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contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 13621410 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome do 

autor. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da 

parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em tempo, indefiro o pedido 

contraposto formulado pela ré para condenação do autor ao pagamento 

do débito porquanto não comprovada a existência e legalidade da dívida. II 

– Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para confirmar os termos e prazos da liminar de ID nº. 14169803 e: a) 

DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 687,61 (seiscentos e oitenta e 

sete reais e sessenta e um centavos), devendo ser excluída a inscrição 

correspondente no cadastro de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar 

à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(01/11/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REI DO PRECO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIELE MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001278-88.2018.8.11.0007 REQUERENTE: REI DO PRECO COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: CASSIELE MARTINS PEREIRA 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança proposta por REI DO PREÇO 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em face CASSIELE MARTINS PEREIRA, 

visando o pagamento do débito no valor de R$ 2.482,47 (dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

correspondente a aquisição de mercadorias junto a autora, consoante 

duplicatas que instruem a exordial . Citada e intimada a requerida para 

apresentar contestação e comparecer a Sessão de Conciliação (ID nº. 

13313723), esta quedou-se inerte (ID nº. 13735557). Desse modo, 

forçoso faz-se reconhecer a revelia da demandada, nos termos do artigo 

20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de 

consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, 

conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. Os documentos encartados ao ID nº. 12999925 demonstra a 

relação havida entre as partes e conta com a assinatura da requerida. 

Contudo, apesar de o autor afirmar ser credor do montante de R$ 2.482,47 

(dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

verifica-se que a somatória dos débitos da autora correspondem ao total 

de R$ 1.043,20 (mil e quarenta e três reais e vinte centavos), sendo este o 

valor devido, acrescido de juros e correção monetária. Portanto, 

verifica-se que a parte credora desincumbiu do ônus que lhe incube de 

demonstrar fato constitutivo do seu direito, na toada do que estabelece o 

artigo 373, I, do CPC, demonstrando a relação havida com a requerida bem 

como o débito existente. Entrementes, vigora no ordenamento jurídico 

brasileiro o princípio do pacta sunt servanda, do latim “os pactos devem 

ser cumpridos” e constitui um princípio da força obrigatória de um contrato. 

As partes gozam do direito da liberdade de contratar, e o contrato firmado 

torna-se a lei entre elas, sendo que seu descumprimento acarreta o dever 

de indenizar por parte do inadimplente. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. DUPLICATA MERCANTIL. DÉBITOS 

PENDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA 

RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. Cuida-se de 

açãode cobrança fundada em título extrajudicial relativo à venda de 

mercadorias pela autora à ré que restou inadimplida. A parte autora logrou 

êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, 

do CPC, carreando aos autos os títulos representativos da relação 

comercial. Afere-se que das seis (6) duplicatas assinadas pela 

demandada apenas uma (1) teve quitação integral, havendo pendência 

das parcelas relativas aos valores descritos nas outras cinco (5) 

duplicatas. Cabia a ré, ao seu turno, comprovar o pagamento ou o 

desfazimento do negócio, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença que 

julgou procedente a ação, que deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007569817, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 
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14/11/2018). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.043,20 

(mil e quarenta e três reais e vinte centavos) correspondente a somatória 

dos valores constantes dos títulos apresentados, devidamente atualizado 

e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento até a data 

do efetivo pagamento. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001104-50.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA MARIA ALVES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide 

com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, 

afirma a autora CLEUZA MARIA ALVES que teve o nome indevidamente 

inscrito em cadastro de inadimplente pela ré OI MOVEL S/A, em razão de 

dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 203,03 (duzentos e três 

reais e três centavos). A seu turno, a ré aduz que as cobranças 

consistem em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, formulando pedido contraposto 

para pagamento do montante, entretanto, não trouxe aos autos nenhum 

documento com o escopo de comprovar o alegado. Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbido de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 4192198 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome da 

autora. Ainda, realizada em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restou comprovada a inexistência de outras 

inscrições em nome da autora, consoante extrato que acompanha a 

sentença. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em tempo, indefiro o pedido contraposto 

formulado pela ré para condenação da autora ao pagamento do débito 

porquanto não comprovada a existência e legalidade da dívida. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 203,03 (duzentos e três reais e três 

centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no cadastro 

de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(24/11/2014), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001104-50.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUZA MARIA ALVES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide 

com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito, 

afirma a autora CLEUZA MARIA ALVES que teve o nome indevidamente 

inscrito em cadastro de inadimplente pela ré OI MOVEL S/A, em razão de 

dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 203,03 (duzentos e três 

reais e três centavos). A seu turno, a ré aduz que as cobranças 

consistem em exercício regular do direito, porquanto houve contratação e 

usufruto dos serviços por ela prestados, formulando pedido contraposto 

para pagamento do montante, entretanto, não trouxe aos autos nenhum 

documento com o escopo de comprovar o alegado. Dessa forma, o ônus 

estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a empresa 

de telefonia se desincumbido de seu ônus. Destarte, consigno que a 

relação jurídica em liça está submetida às regras do Estatuto 

Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação jurídica 

entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor 

por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos do artigo 17 

do CDC. Nessa senda, a partir da afirmação da demandante de que não 

reconhece a dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, 

incumbia à parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a 

regularidade da anotação. Nesse passo, é assente o entendimento 

jurisprudencial acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços 

pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo 

consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação 

da Teoria do Risco do Empreendimento. Sobre o assunto, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 
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fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré 

se configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, sabe-se que a Súmula 385 do STJ estabelece: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Porém, no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade do referido verbete, porquanto da análise do documento de 

ID nº. 4192198 verifica-se a inexistência de outra inscrição em nome da 

autora. Ainda, realizada em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA 

de Alta Floresta – MT, restou comprovada a inexistência de outras 

inscrições em nome da autora, consoante extrato que acompanha a 

sentença. Sobre o assunto, trago os seguintes ensinamentos 

jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA 

SÚMULA 385 DO STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 

70076299593, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DEBENDI. (...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso 

concreto, uma vez que não comprovada a existência de registro anterior 

em nome da autora. 7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba 

honorária fixada na sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. 

APELAÇÃO DA RÉ CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077211373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 19/04/2018). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Em tempo, indefiro o pedido contraposto 

formulado pela ré para condenação da autora ao pagamento do débito 

porquanto não comprovada a existência e legalidade da dívida. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade do débito de R$ 203,03 (duzentos e três reais e três 

centavos), devendo ser excluída a inscrição correspondente no cadastro 

de inadimplentes. b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(24/11/2014), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré, com fulcro no 

artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002279-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEBISON NERES REQUERIDO: 

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. I - Mérito No mérito, 

afirma o autor CLEBISON NERES que contratou os servidos da requerida 

MARCIO GRACIL MIGUEL & CIA LTDA ME a fim de adquirir carteira nacional 

de habilitação, tendo efetuado parcelamento em 09 vezes de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais). Afirma que a prestação vencida em 

27/12/2017 fora adimplida com atraso aos 12/01/2018. Afirma que em 

12/06/2018 tomou conhecimento que tal prestação fora enviada para 

protesto aos 08/01/2018, e na ocasião procurou a requerida que se 

comprometeu a dar baixa. Contudo, em 22/06/2018 teve negado crédito no 

comercio local, em razão da manutenção indevida do protesto. Por seu 

turno, a requerida afirma que agiu dentro de seu estrito exercício regular 

de direito, sendo a inscrição lícita porquanto a dívida existia, não havendo 

nenhuma conduta ilícita capaz de fazer subsistir a pretensa e vultosa 

indenização, aduzindo ainda que o levantamento do protesto é encargo do 

devedor, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 9.492/97, não tendo este 

solicitado a carta de anuência. Deferida a tutela provisória para 

suspensão do protesto (ID nº. 14273399), na ocasião fora também 

concedida a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em observância à 

verossimilhança da alegação feita pela parte autora e sua 

hipossuficiência. Sobre o assunto em testilha, vale frisar que a Lei nº. 

9.492/97, que regulamento o protesto de títulos, estabelece que: Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. De frisar que 

a parte autora assevera que solicitou tal documento ao credor, contudo, 

não lhe fora fornecido. No caso vertente, já invertido o ônus da prova, 

cabia ao réu comprovar a entrega da declaração de anuência ao devedor, 

a fim de que pudesse cancelar o protesto da dívida então paga. A parte 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I 

do vigente CPC, anexando o comprovante de pagamento do débito. Já a 

parte ré não atuou de igual forma, porquanto não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro desabonar 

ao crédito após o pagamento. Desse modo, conclui-se que a manutenção 

do nome do autor em protesto é indevida, porquanto a dívida fora paga e 

apesar do que dispõe a Lei nº. 9.492/97, o credor não comprovou ter 

disponibilizado ao devedor documento hábil a promover a retirada do 

protesto, evidenciando, portanto, a falha na prestação de serviços da ré. 

Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao 

crédito (dano moral in re ipsa), na toada do entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C dano 

moral - QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROTESTO - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - dano moral - REDUZIDO - 
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RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO 

AUTOR DESPROVIDOS e o título permaneceu protestado de forma 

indevida, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e 

condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por 

dano moral. A reparação por danos morais deve atentar para o princípio 

da razoabilidade, de modo que o quantum não seja meramente simbólico, 

nem extremante gravoso ao ofensor. (TJ MT. Ap 29835/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE protesto C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – DUPLICATAS PROTESTADAS – QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA – manutenção INDEVIDA DO protesto – DANO moral 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é inepta a 

petição inicial quando a causa de pedir e o pedido formulados são 

plenamente lógicos e cognoscíveis, de modo a conduzir o julgador correta 

compreensão dos fatos articulados. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da lide o banco que age como mandatário da empresa credora, ao 

efetuar o protesto de título, em especial quando é atribuída à instituição 

financeira a negativa de entrega de carta de anuência para a devida baixa 

dos protestos, mesmo após a comprovação de quitação da dívida. Para a 

caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é 

despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o 

simples manutenção do apontamento indevido de seu nome junto ao 

cartório local. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (Ap 17859/2018, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018). O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, tenho que o montante pretendido pelo autor se revela 

razoável, de modo que fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida e 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) e determinar o cancelamento 

definitivo do protesto de título constante do ID nº. 13858148; b) 

CONDENAR a ré no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a título de dano moral em favor da parte autora, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC e 405 CC). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000125-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DE SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIZ DOS ANJOS LEITAO OAB - PA013409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL SALLES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000125-20.2018.8.11.0007 ELIO DE SA LOURIVAL SALLES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 17092726, bem como para 

indicar o atual endereço do embargado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de dezembro de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000904-09.2017.8.11.0007 JOSE RICARDO DOS SANTOS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente acerca da perícia designada para o dia 02/01/2019 às 

07h00 no Hospital Cristo Redentor Rua F, nº 480, Setor F, com o médico 

perito Dr. Tavico Cezar Arendt, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003595-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003595-59.2018.8.11.0007 CARLOS ALBERTO CARDOSO DA 

SILVA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001071-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 1 0 7 1 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 17057075, bem como para 

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

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de dezembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004037-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THE PARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DA SILVA REIS OAB - DF43931 (ADVOGADO(A))

MARILIA DA SILVA LIMA OAB - DF45435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI SANTOS DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. R. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PENHA DO CARMO OAB - MS3794 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. H. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO HENRIQUE LALUCE OAB - SP218483 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. A. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO HENRIQUE LALUCE OAB - SP218483 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003159-03.2018.8.11.0007 TIAGO HENRIQUE RODRIGUES DE 

MORAIS RANA ADASKA DA SILVA HENRIQUE IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa conforme ID 17132786 e 17133193 (CP para intimação pessoal 

do requerente), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001742-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES (AUTOR(A))

ISRAEL MATHEUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

Claudemir Alves Carvalho (TERCEIRO INTERESSADO)

Nelza Carvalho de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

João Dorado de Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001742-49.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): APARECIDA DE FATIMA CLEMENTE LOPES, ISRAEL MATHEUS 

RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - 

EPP Vistos. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por APARECIDA DE 

FÁTIMA CLEMENTE e ISRAEL MATHEUS em face de INDECO – 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA., qualificados 

nos autos. Aduzem os requerentes serem legítimos possuidores de um 

imóvel urbano, com 450 m2, lote n° 16, setor G, quadra SE 2S, registrado 

no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, sob a matrícula n° 697, 

em nome da INDECO. De seu turno, alegam que a posse do imóvel é 

ininterrupta e sem oposição de terceiros. A petição inicial (ID. 8316512) 

veio instruída com documentos inseridos via Sistema PJE. Recebida a 

inicial ao ID. 8325139. O requerido ofertou contestação ao ID. 9250535, 

acostando os documentos em IDs seguintes. Termo de audiência de 

conciliação ao ID. 9760968. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 9767731. Citados os confinantes, nenhum deles 

apresentou resposta, conforme atesta a certidão de ID. 1486951. 

Despacho saneador proferido ao ID. 14874584. Designada e realizada a 

audiência de instrução e julgamento cf. se vê ao ID. 16228652. No ato foi 

realizada a inquirição da parte autora, a qual foi redigida a termo. Pela 

requerida, houve o reconhecimento da posse da parte autora sob o 

imóvel, todavia, requer sejam afastados os ônus sucumbenciais, eis que 

em verdade foi a própria parte autora, com sua desídia na 

regularização/transferência da propriedade, quem deu causa ao 

ajuizamento da apresente ação. Vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Como consignado no relatório, busca 

autora obter a declaração de propriedade da área que sustenta exercer a 

posse e residir há mais de 20 (vinte) anos. Verifica-se que a autora 

adquiriu a posse da área de Luiz Carlos Alves, sendo que estes haviam 

adquirido a posse do imóvel da INDECO em 1994. Logo, somadas as 

posses, residem há mais de 20 (vinte) anos na área. Invoca em seu favor 

o instituto da Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a propriedade 

em nome da parte possuidora. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 

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

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

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

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

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

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

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

art. 1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião 

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

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

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

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 

acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 20/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 
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EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014) No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse da 

autora possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta 

e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados 

e, o mais importante, o requerido não se opõem ao pedido da autora, bem 

como que há mais de 15 (quinze) anos estabelece no imóvel sua moradia. 

Outrossim, a prova documental revela como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pela autora por meio de usucapião. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio de APARECIDA DE 

FÁTIMA CLEMENTE e ISRAEL MATHEUS sobre o imóvel descrito na petição 

inicial, qual seja, o imóvel com 450 m2, lote n° 16, setor G, quadra SE 2S, 

registrado no cartório de Registro de imóveis de Alta Floresta, sob a 

matrícula n° 697 e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerida nas verbas de sucumbência, uma vez que não 

opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

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

presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar 

da certidão de trânsito em julgado da sentença; b) nome completo da parte 

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

do CPF, endereço. Se pessoa jurídica é indispensável constar a razão 

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

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

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

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

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

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

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

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

peças processuais: sentença/acórdão, memorial descritivo e planta do 

imóvel; e) cópia da folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel 

for urbano. Sendo rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o 

comprovante de pagamento dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda 

comprovante de pagamento do CCIR. Observo que se o autor não for 

beneficiário da assistência judiciária gratuita é indispensável a 

apresentação da DIAT para que seja possível verificar o valor venal do 

imóvel. Consigno, por fim, que a expedição do presente mandando não 

isenta a parte autora ao pagamento do ITB. Caso não haja nos autos todos 

os documentos necessários para a expedição do referido mandando, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua 

os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, servindo, em 

decorrência disso, a presente sentença meramente declaratória da 

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

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

o necessário. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002562-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS FERREIRA RAMALHO OAB - PR80425 (ADVOGADO(A))

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002562-34.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: ROMILDO 

GONÇALVES PEREIRA Vistos. Trata-se de ação de homologação de 

acordo de dissolução de união estável, proposta por ANDRÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de ROMILDO GONÇALVES PEREIRA. 

Aduz a parte autora que as partes conviveram sob o regime de união 

estável, por, aproximadamente, 07 (sete) anos, todavia, atualmente não 

mais convivem como casal. Que já houve o reconhecimento da união, 

sendo necessária apenas a dissolução da mesma, aduziu, por fim, que a 

guarda dos menores e pensão alimentícia já foi tratado nos autos sob o nº 

1000976-93.2017.8.11.0007. Com a inicial (ID. 14245666) foram aportados 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 14251226. O 

Requerido reconheceu a procedência do pedido inicial ao ID. 15337602. A 

Parte Autora, acerca da manifestação do Requerido, manifestou-se ao ID. 

15861003. O MPE manifestou-se ao ID. 16184563, pugnando pela 

intimação das Partes para manifestarem-se acerca da guarda e direito de 

visitas dos filhos menores. Vieram-me os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Pois bem. Embora o Artigo 1.723 do Código Civil 

exija, para o reconhecimento de união estável, a convivência pública, 

contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de 

família, verifico que não é necessária dilação probatória, eis que a 

presente ação se trata de reconhecimento de união estável, mas sim de, 

tão somente, dissolução. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da presente ação, para declarar DISSOLVIDA da união estável havida 

entre ANDRÉIA RODRIGUES DE SOUZA e ROMILDO GONÇALVES 

PEREIRA, julgando EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. 

Registre-se que deixou de acolher a manifestação exarada pelo MPE, vez 

que as Partes já discutiram acerca de guarda e direito de visitas e pensão 

alimentícia em favor dos menores nos autos de nº 

1000976-93.2017.8.11.0007. DEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita ao Requeridos, nestes termos, inexiste 

condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito 

em julgado e cumpridas as determinações supra, arquive-se, observadas 

as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 26 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105840 Nr: 1097-80.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daparé & Daparé Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Líbero Luchesi Neto - 

OAB:SP/174.760, Marcelo Gurjão Silveira Aith - OAB:MT/16507-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do cálculo de fls. 

267/268, bem como para requerer(em) o que entender(em) de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 140112 Nr: 3009-10.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. Machado Fernandes - ME, Sandra Rosa 

Machado Fernandes dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. R. MACHADO FERNANDES - ME, CNPJ: 

10939738000172 e atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

ROSA MACHADO FERNANDES DOS SANTOS, Cpf: 97507369153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S. R. 

MACHADO FERNANDES - ME e SANDRA ROSA MACHADO FERNANDES 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - CDA Nº 

20164727, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4727/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2016

 - Valor Total: R$ 8.196,60 - Valor Atualizado: R$ 8.196,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital dos Executados.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelos executados citado via edital sem sua manifestação, desde 

já nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com 

atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do CPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 14 de dezembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 7261-08.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUSTÉRIO JOSÉ NOGUEIRA, Cpf: 

35295023168, Rg: 497.427, Filiação: Eraldo José Nogueira e e Odete 

Nogueira Borges, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira de 

direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 60.746.94810001-12, com 

sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Município e Comarca de Osasco, 

Estado de São Paulo, vem, com fulcro nos artigos 566, 1; 568, 1; 585, 1 e 

II; e 614, 1, II e III; todos do Código de Processo Civil e demais disposições 

aplicáveis à espécie, a presente ação de execução por título executivo 

extrajudicial em face de EUSTÉRIO JOSÉ NOGUEIRA, brasileiro, casado, 

comerciante, RG: 497.427, CPF: 352.950.231-68, residente e domiciliado à 

Rodovia MT 208, Trevo, neste Município e Comarca de Alta Floresta, 

Estado de Mato Grosso; pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: O 

exequente é credor do executado da importância de R$ 14.273,64 

(quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos), representada pelo "Contrato de Empréstimo Pessoal - Taxa 

Prefixada", celebrado em 24/03/2006, para pagamento em 01 (uma) única 

prestação, com vencimento em 24/05/2006, acrescida dos encargos 

prefixados à base de 2,84% ao mês e demais consectários legais, tudo 

em conformidade com as cláusulas, prazos e condições ajustadas 

mutuamente pelas partes, constantes no corpo do mencionado 

instrumento. Para garantia da operação o executado, emitiu uma Nota 

Promissória no valor de R$ 13.001,22 (treze mil, um real e vinte e dois 

centavos), conforme disposto na cláusula 6ª, do sobredito instrumento. 

Consoante se infere dos documentos acostados, executado deixou de 

adimplir com o pagamento da única prestação a que se comprometeu 

vencida em 24/05/2006, tornando-se, pois, devedor do principal e dos 

acessórios, que importaram até o vencimento na quantia de R$ 13.001,22 

(treze mil um real e vinte e dois centavos), que devidamente corrigida pelo 

índice oficial, acrescida de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao 

mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfaz a quantia de 

R$ 14.273,64 (quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos). O exequente usou todos os meios suasórios para o 

recebimento de seu crédito que representa dívida líquida, certa e exigível. 

Porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não lhe restando 

alternativa, senão o ajuizamento da presente execução, face ter ocorrido 

o vencimento da dívida sem seu respectivo cumprimento. Pelo exposto, 

vem requerer a expedição de mandado de CITAÇÃO do Executado, para 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pague a importância de R$ 

14.273,64 (quatorze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos), acrescida de correção monetária de conformidade com 

a Lei nº 6.899/81, juros de mora à taxa de 1% ao mês ou fração superior a 

quinze dias, desde a data do respectivo vencimento até a data do efetivo 

pagamento, além de muita contratual de 2% sobre a quantia não paga, já 

se encontrando esta inclusa no valor executado, mais custas processuais 

e honorários advocatícios, estes a serem arbitrados nos autos, ou que no 

mesmo prazo, nomeie à penhora bens de sua exclusiva propriedade, 

suficientes para a garantia da dívida, sob pena de não o fazendo, 

serem-lhe penhorados pelo Oficial de Justiça. Caso não seja efetuado o 

pagamento do débito no prazo de 24 horas ou nomeados bens pelo 

devedor, requer digne-se determinar ao Sr. Oficial de Justiça, responsável 

pelas diligências a serem efetivadas, que proceda a constatação sobre o 

bem imóvel possivelmente a ser penhorado informando se o mesmo se 

trata ou não de bem de família, ocasião em que deverá suspender a 

diligência, em razão do que dispõe a Lei nº 8009/90. Se bens móveis, de 

iqual modo, deverá indaqar ao devedor acerca de sua propriedade, a fim 

de que futuramente não se alegue posse de terceiros, certificando a sua 

resposta, descrevendo o real estado de conservação do bem e outras 

informações complementares que entender necessárias. Tal medida se 

justifica em atenção ao princípio da economia processual e pelo fato de 

que o banco credor sempre pautou sua conduta pela regularidade 

processual, evitando, assim, incidentes desnecessários e protelatórios no 

processo. Para efeitos da citação, requer os benefícios do artigo 172, 

parágrafo segundo do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Cite-se o devedor por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida.2. 

Se o devedor não pagar a dívida, penhore-se e avalie-se tantos bens 

quantos bastem para pagar a dívida.3. Para a hipótese de não 

oferecimento de embargos do devedor, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) da dívida.4. Para a hipótese de pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por 

cento) da dívida.5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 13 de dezembro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 157, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134240 Nr: 7430-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

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

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

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 235/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO o ATO nº 965/2018-CM, de 29.10.2018, que removeu a 

servidora Lucinete Oliveira Sousa, Distribuidor, Contador e Partidor – PTJ, 

da Comarca de Querência, para esta Comarca de Barra do Garças;

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 227/2018, de 4.12.2018, para constar a 

lotação da servidora LUCINETE OLIVEIRA SOUSA, Matrícula nº 24357, 

Distribuidor, Contador e Partidor – PTJ, na Central de Distribuição desta 

Comarca, com efeitos a partir de 3.12.2018.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora LUCINETE OLIVEIRA SOUSA, Matrícula nº 

24357, Distribuidor, Contador e Partidor – PTJ, para exercer suas funções 

na Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a partir de 

3.2.2018, até ulterior deliberação.

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

Barra do Garças, 14 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 236/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, nos dias 20 e 21.12.2018, o 

servidor AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, Matrícula nº 9286, Técnico 

Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Secretaria da 1ª Vara Cível, nos dias 26 e 27.12.2018, e a servidora JÚLIA 

DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER, Matrícula nº 5490, Auxiliar Judiciária - PTJ, 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª 

Vara Cível, nos dias 28.12.2018 e 2.1.2019, em virtude do afastamento da 

titular VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista 

Judiciária – PTJ, Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, que estará afastada de suas funções de recesso forense 

nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 237/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora NILCELAINE TÓFOLI, Matrícula nº 13185, Analista 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria 

da 2ª Vara Cível, nos dias 20 e 21.12.2018, a servidora MARIA DE 

LOURDES HENRIQUE LACERDA LONGO, Matrícula nº 4699, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 2ª Vara Cível, nos dias 26, 27 e 28.12.2018, e a servidora 

JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista Judiciária - 

PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara 

Cível, nos dias 2, 3 e 4.1.2019, em virtude do afastamento da titular 

VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária 

– PTJ, Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

que estará afastada de suas funções de recesso forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 238/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;CONSIDERANDO a 

Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que estabeleceu a escala do 

recesso forense dos servidores desta Comarca de Barra do Garças, que 

irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 6.1.2019, das 13 às 18 
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horas;CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para 

substituir o Gestor Judiciário titular da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, durante o afastamento de suas atividades no período do 

recesso forense;RESOLVE:DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA 

MILHOMEM, Matrícula nº 5997, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a 

função de Gestor Judiciário Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos 

dias 26, 27 e 28.12.2018, e a servidora EDINA MARGARETH FERREIRA 

MORAES, Matrícula nº 4599, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível, 

nos dias 2, 3 e 4.1.2019, em virtude do afastamento da titular MATILDE 

VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica Judiciária – PTJ, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, que estará 

afastada de suas funções de recesso forense nestes dias.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 17 de dezembro de 

2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 238/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor NEUTON PEREIRA MILHOMEM, Matrícula nº 5997, 

Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 26, 27 e 28.12.2018, e 

a servidora EDINA MARGARETH FERREIRA MORAES, Matrícula nº 4599, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 2, 3 e 4.1.2019, em 

virtude do afastamento da titular MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária – PTJ, Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, que estará afastada de suas funções de recesso 

forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 239/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, etc...CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 

6 .1 .2019,  con forme Por ta r ia  nº  1 .420/2018/PRES,  de 

14.11.2018;CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, 

que estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta 

Comarca de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 

20.12.2018 a 6.1.2019, das 13 às 18 horas;CONSIDERANDO a 

necessidade de designar um servidor para substituir o Gestor Judiciário 

titular da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, durante o 

afastamento de suas atividades no período do recesso 

forense;RESOLVE:DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, 

Matrícula nº 2404, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, nos dias 2, 3 

e 4.1.2019, em virtude do afastamento da titular EDINALVA LAURENÇO 

PEREIRA, Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária – PTJ, Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, que estará 

afastada de suas funções de recesso forense nestes dias.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 17 de dezembro de 

2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 239/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora GRACILDE BENTO DA CRUZ, Matrícula nº 2404, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, nos dias 2, 3 e 4.1.2019, em 

virtude do afastamento da titular EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária – PTJ, Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, que estará afastada de 

suas funções de recesso forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 240/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ANA DE DEUS SILVA, Matrícula nº 7568, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 1ª Vara Criminal, nos dias 20 e 21.12.2018, a servidora 

JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara Criminal, 

nos dias 26, 27 e 28.12.2018, e o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA 

CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer 

a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal, nos dias 

2, 3 e 4.1.2019, em virtude do afastamento da titular ADRIANA ANTONIA 

DE REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária – PTJ, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, que estará 

afastada de suas funções de recesso forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 241/2018O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;CONSIDERANDO a 

Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que estabeleceu a escala do 

recesso forense dos servidores desta Comarca de Barra do Garças, que 

irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 6.1.2019, das 13 às 18 

horas;CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para 

substituir o Gestor Judiciário titular da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, durante o afastamento de suas atividades no período do 

recesso forense;RESOLVE:DESIGNAR a servidora LUCINETE OLIVEIRA 
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SOUSA, Matrícula nº 24357, Distribuidor, Contador e Partidor - PTJ, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal, nos dias 20 e 21.12.2018, o servidor MARCOS VINÍCIUS 

SANTOS RODRIGUES, Matrícula nº 32686, Analista Judiciário - PTJ, para 

exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Criminal, 

nos dias 26, 27 e 28.12.2018, em virtude do afastamento do titular 

STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, Analista Judiciário – PTJ, Gestor 

Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, que estará 

afastada de suas funções de recesso forense nestes dias.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 17 de dezembro de 

2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL     DF/mgstable

 PORTARIA nº 241/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

durante o afastamento de suas atividades no período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCINETE OLIVEIRA SOUSA, Matrícula nº 24357, 

Distribuidor, Contador e Partidor - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, nos dias 20 e 

21.12.2018, o servidor MARCOS VINÍCIUS SANTOS RODRIGUES, Matrícula 

nº 32686, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor 

Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Criminal, nos dias 26, 27 e 28.12.2018, 

em virtude do afastamento do titular STEPHANO BRITO, Matrícula nº 

21457, Analista Judiciário – PTJ, Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, que estará afastada de suas funções de 

recesso forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

PORTARIA nº 242/2018

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o recesso forense nos órgãos do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, compreendido entre 20.12.2018 a 6.1.2019, 

conforme Portaria nº 1.420/2018/PRES, de 14.11.2018;

CONSIDERANDO a Portaria nº 234/2018/DF, de 14.12.2018, que 

estabeleceu a escala do recesso forense dos servidores desta Comarca 

de Barra do Garças, que irão trabalhar durante o período de 20.12.2018 a 

6.1.2019, das 13 às 18 horas;

CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para substituir o 

Gestor Judiciário titular da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, durante o afastamento de suas atividades no 

período do recesso forense;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL, Matrícula nº 4601, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, 

nos dias 20 e 21.12.2018, a servidora BARTIRA MARIA DE CARVALHO 

RUBERT, Matrícula nº 2185, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, nos dias 26 e 28.12.2018 e 

2.1.2019, e o servidor RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO, Matrícula nº 12111, 

Auxiliar Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, no 

dia 27.12.2018, em virtude do afastamento do titular JOSÉ FERNANDO 

CARVALHO SANTOS, Matrícula nº 13530, Analista Judiciário – PTJ, 

Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais desta Comarca, que estará afastado de suas funções de 

recesso forense nestes dias.

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

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177042 Nr: 11190-14.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Souza da Silva

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 5458-91.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Luiz da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento, bem como se manifestar a respeito do Renajud 

no msm prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291804 Nr: 14049-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy José Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial. Se, no cumprimento da 

determinação supra, a parte requerer desentranhamento para nova 
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diligência ou a expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, 

desde que haja prazo suficiente para o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56453 Nr: 421-88.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, ISAC MARINO 

BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, Romeu Aquino Nunes - OAB:, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3.928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimado a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229225 Nr: 8568-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista de Sousa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO DA SILVA SOITO 

- OAB:114089, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, 

Paulo Vinicio Porto de Aquino - OAB:14.250-A, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290798 Nr: 13478-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Forlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, mirian garcia vidal - OAB:21078MS, Pollet Anne 

Machado de Souza - OAB:MS/ 20.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial. Se, no cumprimento da determinação 

supra, a parte requerer desentranhamento para nova diligência ou a 

expedição de carta precatória, fica desde logo deferida, desde que haja 

prazo suficiente para o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272003 Nr: 2293-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciley Batista da Costa, Vanderlane Rodrigues Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 2785-23.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Oliveira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214173 Nr: 11952-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175632 Nr: 9372-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davidson Jaime de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A Comércio e Serviços Automotivo, Walter 

Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 57 de 798



Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280256 Nr: 7360-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Construções e Projetos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242156 Nr: 822-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES PEREIRA REIS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Wilian Yamamura - OAB:OAB/MT 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 5311-70.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO CARDOSO DE REZENDE 

- OAB:17604/A, Paulo Henrique de Morais - OAB:GO 9.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283937 Nr: 9431-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Alto Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191087 Nr: 11093-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenor Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153492 Nr: 4781-90.2011.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes da Silva, Cleriomar Gomes 

da Silva, ROGÉRIO GOMES DA SILVA, WEIDI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337/MT, Ana Paula André Da Mata - OAB:Oab/MT 

10.521, ARIDAQUE LUIZ NETO - OAB:3252/MT, ARIDAQUE LUIZ NETO - 

OAB:3252/MT, ARIDAQUE LUIS NETO - OAB:GO/17.037 A, CRISTIANO 

DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293713 Nr: 15121-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RENAULT DO 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemon da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283877 Nr: 9396-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CAVALCANTE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - OAB:18216/O, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869 Nr: 273-29.1996.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Gonçalves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5742 Nr: 1230-30.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE BARROS DUTRA, MARINETE BARROS 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Galego Dias

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

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o mesmo para que seja 

intimada a parte exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293198 Nr: 14751-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293577 Nr: 15019-27.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Teles Limongi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira Gomes Ribeiro 

- OAB:GO 29.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 10. CITEM-SE os Requeridos, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) 11. Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 
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ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. 12. 

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

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

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 13. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281545 Nr: 8058-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Rebelato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sumio Hossaka, Izabel Noguti Hossaka, Tiduko 

Hossaka, Yukio Hossaka, Espólio de Setuca Hossaka, Cristina Satiko 

Hossaka, Milton Iuquichique Hossaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRADE FINCATTO - 

OAB:66171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIO BECKER PAIVA - 

OAB:23662, Edison Hiroshi Hossaka - OAB:17879/PR, José Ottoni 

Neto - OAB:186.178 OAB/SP, JULIO CEZAR NALIM SALINET - 

OAB:5.170/PR, Luciano Siqueira Ottoni - OAB:OAB/SP 176.929, 

MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB:44248, TAKECHI LUASSE - 

OAB:6113-A/MT

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO DA IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA 7. 

No que concerne à impugnação da gratuidade da justiça conferida à parte 

Embargante, verifico que os Embargados não apresentaram nenhum 

documento que corroborasse com as referidas arguições. 8. Posto isso, 

AFASTO A REFERIDA PRELIMINAR e mantenho os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor do Embargante. DA ILEGITIMIDADE DO 

EMBARGANTE 9. A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos 

Embargados não pode prosperar, uma vez que o Embargante mostrou em 

cognição sumaria ser possuidor do imóvel em discussão de modo a 

ingressar com ação de usucapião na comarca de Passo Fundo - RS 

querendo aquisição originária da propriedade do bem, preenchendo assim 

o requisito disposto no art. 674, §1º, CPC. 10. Desta feita, REJEITO a 

preliminar de ilegitimidade do Embargante. 11. Ademais, inexistindo vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO. 

12. Tendo em vista que o feito carece do julgamento da ação de usucapião 

com número 021/14.0013647-6, colacionada aos autos, que corre junto à 

comarca de Passo Fundo – RS, SUSPENDO o feito pelo prazo de 1 (um) 

ano, com fulcro no art. 313, V, a), CPC. 13. DETERMINO o 

desentranhamento da contestação de fls. 192/197, uma vez que já juntada 

às fls. 169/174. Após, RENUMEREM-SE os autos a partir da fl. 191. 14. 

Decorrido o prazo INTIME-SE a parte autora para promover o andamento 

do feito. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213864 Nr: 11792-34.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Alves Feitosa - 

OAB:OAB/GO8.314

 5.DEFIRO o pedido de produção de proval oral consistente no depoimento 

pessoal do Autor e na oitiva de testemunhas arroladas pelas partes, bem 

como a juntada, devidamente justificada, de eventual documento que se 

mostre imprescindível para a elucidação do fato e/ou para a formação do 

convencimento.6.INDEFIRO, por ora, o pedido de perícia técnica, por 

entender que os fatos aventados na inicial podem ser elucidados pelas 

provas já existentes nos autos e pelo depoimento das testemunhas.7.Por 

corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 19 

DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015). Observe-se, 

no entanto, que o Requerido já apresentou rol às fls. 126 e o Autor às fls. 

128.8.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).9.A parte pode comprometer-se 

a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação acima 

aludida, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição (art. 455, §2º, CPC/2015).10.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, as parte Autora acerca do referido ato (art. 385, 

CPC/2015).11.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169497 Nr: 1595-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Abrão Iasbeck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clevison Coelho de Oliveira

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266922 Nr: 17315-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercy Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por NERCY PEREIRA 

CAMPOS para levantamento de valores do “de cujus” junto ao Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal.

2.Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.54/55.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 
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necessárias.

7. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 32).

8.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236648 Nr: 13903-54.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Lourenço Castro, Suzana de Jesus Silva, 

Pamela Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CONVERTO o feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2. DEFIRO o pedido retro (fl. 135).

3. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte Autora em conformidade com os 

dados indicados as fls. 135.

4. Considerando que a parte Autora não se manifestou quanto aos valores 

depositados, presume-se concordância tácita.

5. Após o cumprimento integral da decisão de fls. 126, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 188-96.2003.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro e SUSPENDO o processo pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias.

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

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103120 Nr: 8124-31.2010.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda, Ranieri Silva 

Torsineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique F. Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste a respeito das 

informações de fls. 217/221, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, voltem-me concluso para análise da nulidade da 

citação por edital.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284439 Nr: 9740-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Padovani Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Freitas Sales Sousa, Carlos Roberto 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO BENEDETI - 

OAB:7145

 VISTOS.

1. Considerando o que preceitua o art. 3º, §3º, CPC/2015 e a manifestação 

da parte Exequente (fls. 66vº), DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16H30MIN 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

voltem-me concluso para ulterior deliberação.

 4.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230470 Nr: 9367-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pais Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kemuell Santos Fortunato, Eliezer Antonio de 

Araujo, Seguradora Azul Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Ferreira Sousa - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Vistos.

 1. Considerando que, aparentemente, o acordo entabulado às fls. 115/116 

foi firmado por todas as partes, INTIME-SE a parte Autora para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da ausência das 

assinaturas dos Requeridos, ELIEZER ANTONIO DE ARAUJO e KEMUELL 

SANTOS FORTUNATO.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já, DETERMINO a intimação 

PESSOAL do Requerente, a fim de que cumpra com o determinado no item 

1 da presente decisão, sob pena de impossibilidade da homologação do 

acordo.

 3. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 4806-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ana Candida de Jesus, Silva Ramos, Joana Luiza 

dos Santos, Rogério Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

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

de Mato Grosso - OAB:, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 

18.722, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - 

OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 VISTOS.

1. É certo que a causa de pedir na ação de inventário é o direito à herança 

e à transmissão desta, em razão do falecimento do “de cujus”, enquanto 

na ação reivindicatória e/ou de usucapião, a causa de pedir repousa no 

direito à propriedade originária ou não, sobre o bem que se pretende 

reivindicar ou usucapir.

2. Assim, em que pese tenham como objeto o mesmo bem, não há que se 

falar em reunião de processos, haja vista que não existe risco de 

decisões conflitantes.

3. Outrossim, trata-se de competência em razão da matéria e, portanto, 

impossível de modificação, conforme já decidido pelos Tribunais 

Superiores, senão vejamos:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 61 de 798



“Em se tratando de competência absoluta, não há que se falar em 

modificação da competência por conexão” (STJ, AgRg no CC nº. 

43.922/RS. Min Teori Albino Zavascki, j. em 25.08.2004)

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 260, pela impossibilidade 

de modificação de competência em razão da matéria.

5. CUMPRA-SE as determinações de fls. 258.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258365 Nr: 11745-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 Vistos.

 1. INDEFIRO o pedido de fl. 65, uma vez que a sentença de mérito 

proferida à fl. 62 já transitou em julgado, conforme certidão de fl. 64, 

estando, portanto, esgotada a prestação jurisdicional devida por este 

Juízo.

 2. Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, 

PROCEDENDO-SE às baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7515 Nr: 2128-09.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derval Batista de Paiva, Sebastião Tavares de 

Moraes, Somat Sociedade de Armazens Gerais Ltda, Derval Batista de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 Vistos.

 1. Considerando que devidamente intimados (fl. 750), as partes não se 

manifestaram acerca da avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça às 

fls. 745/748 (fl. 753), HOMOLOGO o laudo de avaliação.

 2. Ademais, INTIME-SE a parte Exequente para que requeira o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Caso não se verifique a manifestação do Exequente no prazo legal, 

desde já, DETERMINO sua intimação PESSOAL, a fim de que cumpra com o 

determinado no item 2 da presente decisão, sob pena de extinção.

 4. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262198 Nr: 14377-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVD Informática e Telecomunicações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327/DF, AMANDA SILVA SOUZA - OAB:23.131/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos.

1. Denota-se dos autos, que a preliminar de falta de interesse de agir em 

razão da forma como se indicou a abusividade dos contratos firmados e a 

possibilidade ou não de irregularidade praticada pelo Requerido, por certo, 

confunde-se com o mérito da demanda, pois, em última análise, tem por 

objeto o exame de eventual responsabilidade ou não da instituição 

financeira Requerida, o que será devidamente analisado por ocasião da 

sentença.

2. Não havendo outras preliminares e inexistindo vícios processuais a 

serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Outrossim, em que pese o pedido formulado pela parte Autora (fls.352), 

verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de 

direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23930 Nr: 216-35.2001.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Dilermando Vilela Garcia Filho, Andréa Carolina Coelho 

Magrini, Onildo Beltrão Lopes, Necy Araújo Lustosa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 397, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, para que providencie a baixa do gravame anotado 

às margens das Matrículas dos imóveis penhorados à fl. 371.

2. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado à fl. 

397, em consonância com os ditames dos art. 837 e seguintes do 

CPC/2015.

3. Após, INTIMEM-SE a parte Executada, na pessoa dos respectivos 

advogados constituídos nos autos, para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese do art. 841, 

§2º do CPC/2015.

4. Cumpridas as determinações acima elencadas e decorrido o prazo com 

ou sem manifestação da parte Executada, INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172622 Nr: 5668-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Furtado de Queiroz, Gerson Furtado de 

Queiroz, Julia Martins de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. SUSPENDO os autos com relação ao Executado GERSON FURTADO DE 

QUEIROZ até a decisão sobre o pedido de habilitação disposto às 

fls.91/92, com fulcro no art. 689 do CPC.

2. CITEM-SE os possíveis Requeridos informados às fls.91/92 para se 

manifestarem acerca da habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Com Relação aos demais Executados deverá o feito prosseguir.

 4.EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado às fls. 

95/100, em consonância com os ditames dos art. 837 e seguintes do 

CPC/2015.

5. Após, INTIMEM-SE a parte Executada, na pessoa dos respectivos 

advogados constituídos nos autos, para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese do art. 841, 

§2º do CPC/2015.

6. Cumpridas as determinações acima elencadas e decorrido o prazo com 

ou sem manifestação da parte Executada, INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245164 Nr: 2905-90.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Sousa - 

OAB:43825/GO, Alessandra Alves de Oliveira - OAB:37349/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

1.Considerando o teor do art.76 do CPC/2015, em face da irregularidade 

da representação da parte, SUSPENDO o andamento do feito pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que as partes Embargantes constituam novo 

advogado, sob pena de extinção do feito.

 2.INTIMEM-SE os Embargantes pessoalmente do teor desta decisão.

3.Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165616 Nr: 7772-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Marques Rodrigues Gomes, Odiberto Rodrigues 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Ademais, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a 

fim de que proceda à baixa na penhora 03 na matícula 33.751, nos termos 

da sentença de fl. 78.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270547 Nr: 1378-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros, OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O, Cinthia Tutaile - OAB:38.555/DF, Estefania 

Gonçalves Barbosa Colmanetti - OAB:13.158/DF, Gabriela 

Rodrigues - OAB:21.924/df, Thiago Mayrink Lopes - OAB:33.033/DF

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar procuração ou substabelecimento 

referente à advogada Sabrina Miranda Brito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de desentranhamento da petição de fl. 165.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252070 Nr: 7719-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Credicitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barbosa Nobre Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TAMBARA MARQUES - 

OAB:297440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o valor da pericia condiz com a tabela apresentada 

pelo perito às fls. 41/43. INTIME-SE a parte autora para apresentar 

quesitos no prazo de 15(quinze) dias, com fulcro no art. 465, III, CPC e 

depositar os valores relativos aos honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias, com fulcro no art. 95 CPC, sob pena de devolução da 

precatória sem cumprimento.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248479 Nr: 5208-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Sunnder Alves Antunes, Marcia Goulart de Souza 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laci Borges Sousa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Eliz Maria Arantes da Silva Borges - OAB:19967/mt, 

Eva Santos de Araújo Silva - OAB:19.410/MT, Lanes Pereira da Silva 

- OAB:10.714-MT, Lucas Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifica-se que não houve arguição de 

preliminares, motivo pelo qual DOU POR SANEADO o presente feito.

2. DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

da Requerida e na oitiva da testemunha arrolada pelas partes às fls. 75.

3. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA DIA 

12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

observando-se que as parte já apresentaram rol de testemunhas às fls. 

75 e 78 (art.357, §4º, CPC/2015).

 4. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).

5. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250878 Nr: 6871-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 VISTOS.

1. Infelizmente, percebe-se dos autos que tanto a peça inaugural quanto a 

contestatória abusam da formulação genérica, provável fruto da 

contribuição advinda da rede mundial de computadores, que facilita a 

utilização de modelos semi-prontos de peças processuais.

2. Desta feita, tendo em vista que desde o início os autos tramitam pelo 

Juízo Cível comum, DESCONSIDERO a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais para a apreciação da matéria.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Outrossim, infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida 

entre parte Autora e a Requerida, incidindo, portanto, as regras do Código 

de Defesa do Consumidor na espécie. Com efeito, presentes os requisitos 

legais de hipossuficiência da parte Autora e verossimilhança de suas 

alegações, de rigor a inversão do ônus da prova (C.D.C., art. 6º, VIII).

5. Por tal razão, INVERTO O ÔNUS DA PROVA.

6. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

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

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

lealdade processual.

 8. Após, voltem-me conclusos para sentença.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230196 Nr: 9214-64.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/63.440

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223379 Nr: 4892-98.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gomes da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE as partes para que se manifestem acerca da avaliação 

médica de fls. 94, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, voltem-me concluso para saneamento e/ou 

julgamento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar certidões de matriculas atualizadas 

dos imóveis descritos às fls. 124 e 141, no prazo de 15 (quinze) dias, uma 

vez que necessários para cumprimento do mandado de penhora conforme 

disposto no art. 845, §1º, CPC.

2.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275128 Nr: 4158-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de Retificação do pólo passivo da Demanda para que 

passe a constar como Requerida SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA.

2. REJEITO a preliminar de perda de objeto, tendo em vista que a exclusão 

da negativação e a reversão dos valores, por si só não impossibilitam a 

indenização por eventuais prejuízos já experimentados, em razão da 

negativação anteriormente realizada.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Outrossim, infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida 

entre parte Autora e a Requerida, incidindo, portanto, as regras do Código 

de Defesa do Consumidor na espécie. Com efeito, presentes os requisitos 

legais de hipossuficiência da parte Autora e verossimilhança de suas 

alegações, de rigor a inversão do ônus da prova (C.D.C., art. 6º, VIII).

5. Por tal razão, INVERTO O ÔNUS DA PROVA.

6. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

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

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

lealdade processual.

 8. Após, voltem-me conclusos para sentença.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237811 Nr: 14680-39.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Rocha Medrado Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.
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2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271261 Nr: 1783-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. Não merece guarida a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista o 

documento apresentado às fls. 38. Logo, REJEITO a preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de comprovante de residência.

2. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271319 Nr: 1840-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV de Crédito e Varejo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 VISTOS.

1. No que tange à preliminar de conexão, embora haja identidade de partes 

nos feitos mencionados às fls. 60, não é o caso de reunião das 

demandas, haja vista que a causa de pedir é oriunda de contratos 

diversos, supostamente, celebrados entre as partes, motivo pelo qual a 

preliminar levantada não merece acolhimento.

2. Desta feita, AFASTO a preliminar de conexão.

3. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222649 Nr: 4445-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Zacari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 SENTENÇA.

1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA ANGELICA 

ZACARI CORDEIRO em face de BANCO DA AMAZONIA S/A.

 2. À fl. 142 a exequente concorda com o valor depositado e requer a 

extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fl. 142, o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado pelo Executado, que cumpriu integralmente o acordo 

pactuado com o Exequente.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

7. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209015 Nr: 8907-47.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Oliveira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, FORD 

MOTOR COMPANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Willian Gonçalves Lino de Oliveira - 

OAB:20511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, Camila Roberta Rockenbach Padilha - OAB:MT 

18.109, Celso de Faria Monteiro - OAB:Oab/SP 138.436, Jose Missali 

Neto - OAB:272.789

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para se manifestar acerca da petição do 

Requerido juntada às fls. 257/262, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261406 Nr: 13868-60.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 VISTOS.

1. Verifica-se dos autos que a impugnação à contestação de fls. 75/93 é 

intempestiva, conforme certidão de fls. 73.

2. Por tal razão, DETERMINO o desentranhamento da peça de fls. 75/93 e 

sua imediata devolução ao subscritor, mediante certidão nos autos.

3. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283768 Nr: 9332-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrozino Carrijo de Freitas, Lusia Ribeiro de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.REJEITO de plano os embargos de declaração de fl. 300/305, visto que a 

decisão encontra-se clara e inteligível no sentido da necessidade de 

configurar no polo passivo todos os possíveis prejudicados de uma 

potencial irregularidade na cadeia registral da matricula nº 27.873.

2.Cumpra-se integralmente decisão de fls. 295/297.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243946 Nr: 2030-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. O. S. BARRA INFORMATICA LTDA - ME, 

Vanderli Alves Medeiros, Danilson Santos Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Exequente para que se manifeste requerendo o que 

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

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282960 Nr: 8861-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fleurimar Ferreira, Fabio Melo Ferreira, Franco Solon 

Ferreira, Luzia da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Satiko Hossaka, Sumio Hossaka, 

Tiduko Hossaka, Yukio Hossaka, Hissayoshi Hossaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER ARAÚJO FREITAS - 

OAB:24783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que no art. 292, IV, CPC, dispõe que o valor da causa 

das ações de reivindicação deve ser atribuido com base no valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido. INTIME-SE a parte Autora 

para emendar a petição inicial, a fim de que seja corrigido o valor da causa 

e recolhidas as custas correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160 Nr: 94-42.1989.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumio Hossaka, Izabel Noguti Hossaka, Tiduko Hossaka, 

Yukio Hossaka, Espólio de Setuca Hossaka, Cristina Satiko Hossaka, 

Cristina Satiko Hossaka, Milton Iuquichique Hossaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Domingas Alievi Rebelato, Edison 

Rebelato, Gelson Rebelato, Rosmari Rebelato Sakis, Anelise Rebelato 

Mozzato, Marlene Rebelato Foscarin, Neri Rebelato, Miguel Rebelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Hiroshi Hossaka - 

OAB:17879/PR, José Ottoni Neto - OAB:186.178 OAB/SP, Luciano 

Siqueira Ottoni - OAB:OAB/SP 176.929, MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:44248, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que a decisão de fl. 21 dos Embargos de Terceiro 

apenso com código: 281545 concedeu tutela de urgência somente para 

não realização de adjudicação do imóvel de matrícula 50.536 no Cartório 

de Registro de Imóveis de Passo Fundo- RS. INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem acerca da pericia (fls. 2192/2253), no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento 

no feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, uma vez que impossibilitada a adjudicação dos bens já informados 

para garantir a execução, devido à oposição de embargos de terceiros 

apensos com código: 282960 e 281545.

4. Intimem-se. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155968 Nr: 8115-35.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Manzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mongeral Seguros

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thomaz Henrique Rodrigues 

de Carvalho - OAB:14.808-B/MT

 VISTOS.

1. Tendo em vista a postulação de fls. 149, DEFIRO o parcelamento das 

custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6º 

do CPC/2015. Ressalta-se que a primeira parcela deverá ser depositada 

até 48 (quarenta e oito) horas da intimação desta decisão e as demais 

deverão ser depositadas em juízo até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Com relação ao referido parcelamento, deverá presente decisão ser 

encaminhada Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, 

conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 

06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. CERTIFIQUE-SE, Senhora Gestora, acerca do decurso do prazo de 

intimação das partes para especificação de provas que pretendem 

produzir.

 4. Após, voltem-me concluso para saneamento do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280327 Nr: 7381-40.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aladim dos Santos Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, WELITON MARCOS R. DE OLIVEIRA - OAB:MT/14005

 Vistos.

1. Verifica-se dos documentos de fls. 519/520, que os litigantes firmaram 

acordo nos autos Cód. 280064 e 280151, que tramitava na 4ª Vara Cível 

desta Comarca.

2. Denota-se, também, que o citado acordo abrangeu expressamente o 

presente feito (Cód. 280327), que inicialmente tramitava perante a 3ª Vara 

Civel desta Comarca, senão vejamos:

"Os Srs. Divino e José desistem da ação que propuseram da ação 

proposta na 3ª Vara acima mencionada, e o Sr. Aladim concorda com a 

desistência." (Sic).

3. Diante disso, considerando que as partes são maiores, capazes e 

estavam devidamente representadas em juízo, por ocasião do acordo 

celebrado em audiência, nos autos Cód. 280151, HOMOLOGO o acordo 

celebrado para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, 

III, "b", do CPC/2015.

4. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §3º, 

CPC/2015.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

6. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153025 Nr: 4113-22.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Tarso Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Rodrigo Marcio 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagmar Juliana Bernardi Jacob 

- OAB:4864-B/MT, Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Larisse 
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Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271307 Nr: 1828-12.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 VISTOS.

1. No que tange à preliminar de conexão, embora haja identidade de partes 

nos feitos mencionados às fls. 50/50vº, não é o caso de reunião das 

demandas, haja vista que a causa de pedir é oriunda de contratos 

diversos, supostamente, celebrados entre as partes, motivo pelo qual a 

preliminar levantada não merece acolhimento.

2. Desta feita, AFASTO a preliminar de conexão.

3. Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de inépcia da inicial, 

tendo em vista o documento apresentado às fls. 39. Logo, REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência.

4. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

5. Verificando a possibilidade de julgamento antecipado do feito, por se 

tratar de matéria de fato e de direito, não necessitando de dilação 

probatória, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual, com prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294338 Nr: 15495-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY ALDA VIANA RIBEIRO, Hello Lopes 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE JESUS 

CATALDO - OAB:178742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE o Autor, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos 

autos a procuração conferida ao advogado, sob pena de indeferimento da 

inicial, consoante disposto no art.321, parágrafo único, CPC/2015.

 2. No mesmo prazo, DEVERÁ aportar ao feito cópia das três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Gratuidade da Justiça aos Requerentes, ou recolha as custas e taxas 

judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225846 Nr: 6386-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Tsuneo Kamogawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Arisawa Capelari, Renato Capelari, 

Rulian Vinicius Candido, Erika Goulart de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342/GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de produção de proval oral consistente no depoimento 

pessoal do Autor e na oitiva de testemunhas, bem como a juntada, 

devidamente justificada, de eventual documento que se mostre 

imprescindível para a elucidação do fato e/ou para a formação do 

convencimento.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14h40min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão (art. 357, §4º, CPC/2015).

 3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (art. 455, § 3º, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte Autora acerca do referido ato (art. 

385, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 9457-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ézio Antônio da Silva, Fabio Barros de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darcio José da Mota - 

OAB:SP/67.669, Inaldo Bezerra Silva Júnior - OAB:SP/132.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLENE GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:GO-19759, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 524, caput, do CPC/2015, o requerimento de 

cumprimento de sentença deverá estar instruído com a planilha 

discriminada e atualizada do débito, dessa forma, POSTERGO a análise do 

pedido de fls. 290/314.

 2. INTIME-SE a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha atualizada do débito, a fim de instruir o requerimento 

formulado, sob pena de impossibilidade da análise do pedido e 

consequente remessa dos autos ao arquivo definitivo.

 3. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245820 Nr: 3452-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoch Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vieira Júnior - 

OAB:OAB/MT 3.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que o Requerido, devidamente citado, apresentou 

Embargos Monitórios às fls. 79/86 e juntou os documentos de fls. 87/106.
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2. O Autor, por sua vez, impugnou os Embargos Monitórios às fls. 110/115 

e apresentou documentos de fls. 116/121.

3. Vislumbrando a possibilidade de conciliação foi designada audiência de 

tentativa de conciliação (fls. 122) que foi inexitosa (fls. 128).

4. Desta feita, objetivando dar regular andamento ao feito CHAMO O FEITO 

À ORDEM para REVOGAR o despacho de fls. 132.

5. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU PRO 

SANEADO O PROCESSO.

6. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268988 Nr: 288-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalita Barbosa de Souza 

Luz - OAB:23.724

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora, acerca do integral cumprimento das 

determinações de fls. 58 e o decurso do prazo para a manifestação das 

partes.

2. Após, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 1200-77.2005.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas & Veículos Ltda, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, EDMILSON MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:8140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

 1. Considerando que não houve a quitação do débito no prazo legal (fl. 

721), e a simples apresentação da planilha do débito atualizado não possui 

o condão de promover o andamento da execução, INTIME-SE a parte 

Exequente para que requeira o que entender de direito para o 

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274436 Nr: 3755-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Tavares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do 

Araguaia - UNIVAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 VISTOS.

1. Diante da preliminar arguida em sede de Contestação à Reconvenção, 

INTIME-SE a parte Requerida para, querendo, se manifestar a respeito da 

aludida preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, voltem-me concluso para saneamento do feito e/ou 

ulterior deliberação.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18662 Nr: 54-36.1984.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ PLENTZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTIAI & OTIAI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Abbud - OAB:29.008 

OAB/RS, OSCAR JOSE PLENTZ NETO - OAB:18061, Sergio Martins de 

Macedo - OAB:51.674B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

 1. EXPEÇA-SE carta de arrematação em favor da Arrematante, tendo em 

vista as informações contidas às fls. 562 e 574.

 2. Ademais, CUMPRA-SE integralmente o disposto na decisão de fls. 571, 

salientando que, não havendo a manifestação que se refere o item 2 no 

prazo legal, desde já, DETERMINO a intimação pessoal do Exequente para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de impossibilidade no prosseguimento do feito.

3. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 50-37.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SPGÁS Distribuidora de Gás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gomes Costa, Cirlei Maria Leal Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 Vistos.

 1. A parte Exequente encontra-se diligenciando no sentido de localizar 

bens do devedor passíveis de penhora. Dessa forma, possível o 

deferimento do pedido de fl. 516.

 2. Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921, II, do CPC/2015.

 3. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte Exequente para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204409 Nr: 6273-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Maria Kley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Miranda da Silva, Nilson de Tal, Fanni 

Keller Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - 

OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 Vistos.

 1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora acerca da imissão da Autora na posse do 

imóvel, nos termos da sentença de fls. 118/119, devidamente transitada 

em julgada (fl. 132).

 2. Ademais, no tocante aos honorários sucumbenciais INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, 

sobre o valor da execução, conforme §1º, art.523,CPC/2015.

3.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.
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4.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. RETIFIQUE-SE a capa dos autos a fim de constar o feito como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

7.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216922 Nr: 996-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido retro (fl. 89).

2 Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do imóvel 

indicado à fls. 55.

3. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

4. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161984 Nr: 3012-13.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Mata Rica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Universal do Reino de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagmar Juliana Bernardi Jacob 

- OAB:4864-B/MT, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SECUNDINO HIPÓLITO 

NETO - OAB:OAB/MT 8.883

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para fazer constar o feito como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160452 Nr: 1061-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hildon dos Santos 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Vistos.

 1. Considerando que mesmo apresentando a planilha de cálculo 

atualizada do débito (fl. 151/152), o Exequente nada requereu, 

INTIME-SE-O para que requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito.

 2. Decorrido o prazo, VENHAM-ME conclusos para as devidas 

deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240677 Nr: 16791-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 Vistos.

 1. INTIME-SE a parte Exequente para que apresente cópia atualizada da 

matrícula do imóvel a ser penhorado/avaliado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de impossibilidade de análise do pedido de fl. 104.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244704 Nr: 2551-65.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Augusta Lopes de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A

 Vistos.

 1. Considerando que o acórdão (fls. 82/87) reformou a sentença de fl. 59, 

bem como determinou o regular prosseguimento do feito que foi extinto 

antes mesmo da citação do Réu, CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 05 DE MARÇO DE 2019, às 13h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

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

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

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

CPC/2015.

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

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

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

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36289 Nr: 296-62.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Marquez Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340
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 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (fl. 171)

2 Dessa forma, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do imóvel de 

matrícula nº 40.780, indicado pelo Devedor à fl. 167, observando-se a 

matrícula encartada às fls. 161/165.

 3. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

4. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103912 Nr: 8915-97.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Reques Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO E EXP. E DISTRIB. 

DE MÓVEIS E ELET. LTD, Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10.105-MT, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, Jonas Dumaresq de Oliveira 

Nobrega - OAB:OAB/RN 12302, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, Maria Eduarda Dutra Liveira Silva - OAB:69780/RS, 

Monica Goes de Andrade Mendes de Almeida - OAB:64037/RJ, 

Rodrigo Henriques Tocantins - OAB:Oab/RJ 79391, Sandra Marcia 

de Carvalho - OAB:OAB/RN 10698-B, TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12179, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:66862/RJ

 Vistos.

 1. Considerando o teor da certidão de fl. 380 e a fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação da parte 

Autora, observando-se o endereço constante na exordial, o qual indico 

como sendo: RUA P, Nº. 15, QUADRA 19, SETOR JOÃO ROCHA, NA 

CIDADE DE PONTAL DO ARAGUAIA.

 2. Após, VENHAM-ME conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7806 Nr: 2030-24.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Duas Âncoras S/A, Ferdinando 

Nogueira Rosa, Ataliba Rosa Neto, Daiane Talita da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

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

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 VISTOS.

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

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

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269255 Nr: 488-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO pedido retro, uma vez que no caso não é cabível o uso de 

medidas expropriatórias antes do pedido de cumprimento de sentença. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte Requerente para dar prosseguimento no 

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

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247614 Nr: 4652-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

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

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79697 Nr: 3128-58.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

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

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

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI) e as ultimas declarações de imposto de renda, com o 

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

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 629-43.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, 

Frederico Wagner França Tannure, Izanete Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, JOSÉ LUIZ 

HENRIQUE - OAB:122.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 
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OAB:MT 3873

 VISTOS.

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

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

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

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

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4.Com relação ao pedido de SERASAJUD, DETERMINO a inclusão do nome 

do Executado no cadastro de inadimplentes no SCPC e no SERASA, com 

fulcro no art. 782, §3º, CPC/2015. EXPEÇA-SE ofício ao SERASAJUD.

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

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

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152671 Nr: 3595-32.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves de Abreu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado às fl. 

166/167.

2. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

3. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Proceda-se às anotações necessárias, acerca do patrono indicado às 

fls. 126.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193445 Nr: 12697-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP, Lilian Batista Amorim de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Paulo de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado à fl. 

75.

2. Após, INTIME-SE a parte Executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

3. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Proceda-se às anotações necessárias, acerca do patrono indicado às 

fls. 126.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246813 Nr: 4094-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguro Auto / Companhia de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos.

 1. A fim de apurar eventuais valores remanescentes a serem quitados 

pelo Executado, REMETAM-SE os autos ao contador judicial.

 2. Com a resposta nos autos, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Após, VENHAM-ME os autos conclusos para as devidas deliberações.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 24673 Nr: 299-51.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

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

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

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

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora para se manifestar acerca do adimplemento 

integral do débito, de fl.680, no prazo de 15 (quinze) dias. Sob pena de 

concordância tácita.

2.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 788-73.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari, Espólio de Iria Viviane Zacari, 

Maria Angelica Lacari Cordeiro, Geraldo Luiz Lacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 VISTOS.

1. Em cumprimento ao acordão colacionado às fls. 217/220 REVOGO a 

penhora realizada à fl.127 e todos os atos praticados posteriormente.

2.Desta forma, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, para que promova a baixa na averbação realizada às margens 

da matrícula de nº 22.713.

3. CITEM-SE os herdeiros informados à fl.198 para figurarem o polo 

passivo e para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, CPC/2015), o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

4.Verificado o não pagamento no prazo assinalado, voltem-me conclusos 

a fim de que seja procedida a tentativa de penhora via Bacenjud, conforme 

pleiteado pelo exequente (art. 854, CPC/2015).

 5.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

6.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

7.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220269 Nr: 2993-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, EAM, EML, WAM, WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:13.989B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PABLO LEONARDO CANTUÁRIO DE ABREU, 

para devolução dos autos nº 2993-65.2016.811.0004, Protocolo 220269, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209958 Nr: 9518-97.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Produtores de Leite de 

Campinápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA ALMEIDA LEITE - 

OAB:14384/GO

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196017 Nr: 1129-26.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Cacildo Marques 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 85, DECRETO A REVELIA do Requerido 

CACILDO MARQUES DA SILVA.

2. INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste a respeito ds 

informações contidas no AR de fls. 81vº, bem como promova a citação da 

Requerida ainda não citada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de prosseguimento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181350 Nr: 3216-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Roberto Ribeiro de Paula, Selma Cândido Cardoso 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:21.004-e, Luiz Otaviano de Vasconcelos Campos - 

OAB:33204/GO, Marcelo Domingos de Souza - OAB:38076, Roberta 

Soares São José - OAB:GO 31.848, Suellen Coelho Benicio - 

OAB:Oab/GO 26.089, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para se manifestar a respeito dos cálculos 

apresentados pelo contador judicial às fls. 511/512, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158815 Nr: 11538-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Pimentinha Ltda - ME, Espólio de 

Diego Ferrari de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente o requerente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181025 Nr: 2924-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. EXPEÇA-SE alvará em favor do Exequente, observando os dados 

indicados às fls.158

2.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar no que entender de direito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179469 Nr: 1464-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellis Modas Confecções & Calçados Ltda - Me, Libia 

Saadeh Rajih Badaiwi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO em face de HDI SEGUROS S/A.

 2. Às fls. 226 o exequente informa o pagamento integral do débito e 

requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.
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3. Conforme informação de fl. 226, o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado pelo executado.

4. EXPEÇA-SE alvará em favor da exequente.

5. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelo executado.

 7.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

definitivo, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

8.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286790 Nr: 11107-22.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa Conforto Móveis Planejados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fls. 253).

 2. INTIME-SE a parte Embargada para, querendo, impugnar os embargos 

no prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

3. A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289971 Nr: 12986-64.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Freitas Sales Sousa, Carlos Roberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Padovani Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Embargante para que se manifeste acerca da petição 

de fls. 25/31 e documentos de fls. 32/37, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

ulterior deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5812 Nr: 50-13.1995.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

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

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. Tendo em vista que cabe à parte promover tal diligência, INDEFIRO o 

pedido de fls. 243.

2. INTIME-SE, pessoalmente, a parte Exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que cumpra as determinações de fls. 241 e 

promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273614 Nr: 3397-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Conforto Móveis Planejados, Osmar 

Borges Ribeiro, Maria Beatriz Pena Ribeiro, VICTOR PENA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Exequente para que se manifeste acerca da certidão 

de fls. 64, bem como promova o andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260656 Nr: 13392-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Alex Elias, 

MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste acerca da devolução 

da correspondência de fls. 91/91vº, bem como promova o andamento do 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216922 Nr: 996-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Considerando a determinação de fl. 104, impulsiono o feito para que seja 

informada a distância (KM) do bem a ser penhorado/avaliada da sede 

deste fórum para que seja possível o cálculo da diligência pertinente, em 

05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196914 Nr: 1781-43.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. Santos Celulares Me, Lindinalva Bueno 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 1781-43.2015.811.0004, Protocolo 

196914, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44110 Nr: 1119-65.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cruz Malta Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - 

03.991.858/0001-53

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO TAUIL 

ADOLFO, para devolução dos autos nº 1119-65.2004.811.0004, Protocolo 
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44110, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 984-97.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIFERRAÇO - DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS - Indústria de Artefatos de Cimento Ltda, 

Luia Alberto Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos

1. INDEFIRO o pedido retro, visto que o Exequente não foi devidamente 

intimado.

2. Considerando o decurso de prazo de suspensão dos autos, 

CUMPRA-SE a determinação de fls. 192, item3.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264997 Nr: 16165-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE Carta Precatória para intimação do Requerido no endereço 

informado às fls. 80/81.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221679 Nr: 3871-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Bueno Alves

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Vistos

1. Defiro pedido retro.

2. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte Autora em conformidade com os 

dados indicados as fls. 173.

3. Considerando que a parte Autora não se manifestou quanto aos valores 

depositados, presume-se concordância tácita.

4. Após o cumprimento integral da decisão de fls. 161/165, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1300 Nr: 2020-77.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERENCIANA FREITAS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES DA ROCHA, NILZA 

MARIA DE BARROS MACIEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - OAB:13.314-B, 

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:14.036, ERIVAL DE ARAÚJO 

- OAB:2310, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, JÚLIO 

CESAR NOGUEIRA REIS - OAB:19.166, PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, conforme requerido à fl. 90.

2. Decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a Requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269847 Nr: 911-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veralina Farias de Sousa, SAULO FERNANDO FARIAS 

DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que não foi demonstrado pela parte autora que se 

esgotaram as possibilidades de localização do Requerido, impossível, por 

ora, o deferimento do pedido de citação por edital formulado às fls. 90.

2. Outrossim, tendo em vista que cabe à parte promover a citação do 

Requerido (ART. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE a parte Autora para que 

promova a citação do Requerido e da confinante ARILDA MARTINS DOS 

ANJOS no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de impossibilidade de 

prosseguimento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287360 Nr: 11478-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo fiat punto attractive 

1.4, cor BRANCA, ano/modelo 2012/2013, chassi: 9BD118181C1207650, 

PLACA OKN3676, RENAVAM 485520729, conforme descrito na 

inicial.11.Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, 

conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.12.O veículo ficará depositado 

com os representantes legais do requerente.13.Caso os representantes 

legais do requerente não levantem o bem logo após a apreensão, este 

ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o autor ressarcir 

eventuais gastos na manutenção do objeto apreendido, no prazo de 15 

(quinze) dias.14.Expeça-se o necessário.15.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185339 Nr: 6556-38.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 
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CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243133 Nr: 1472-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78067 Nr: 1528-02.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98278 Nr: 3288-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido de fls. 130, uma vez que não foi comprovado pela 

parte Autora que se esgotaram as possibilidades de localização da parte 

Executada.

 2. Ademais, tendo em vista que cabe à parte Exequente promover a 

citação do Executado (art. 240, §2º, CPC/2015), INTIME-SE-A para que 

promova a citação do Devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito e consequente extinção da 

ação, nos moldes do disposto no art. 485, III, §1º, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204358 Nr: 6261-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. DEFIRO o pedido de consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

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

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

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

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

penhora.

4. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

5. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

6. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

7. INDEFIRO o pedido de expedição de Ofícios aos Cartórios de Imóveis 

das Comarcas de Quirinópolis-GO e Pimenta Bueno –RO, vez que compete 

a parte diligenciar nesse sentido, consoante disposto no art.845, §1 e §2º, 

do CPC.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176030 Nr: 9917-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

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

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

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos
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1. INDEFIRO pedido retro, tendo em vista que o Executado até o presente 

momento não foi localizado.

2. INTIME-SE o Exequente para promover a citação do Executado, sob 

pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7696 Nr: 2120-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL, GB, GBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT, Marcelo 

Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, RUBENS BORTOLI JUNIOR - OAB:OAV/MT 5.620

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (fl. 366).

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

última declaração de imposto de renda dos executados, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

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

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262926 Nr: 14829-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilson Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210718 Nr: 9977-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cunha da Câmara Holding Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andréa peres de almeida - 

OAB:31286

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244797 Nr: 2643-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eluana Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

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

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30122 Nr: 1130-65.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox Comércio & Indústria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9.928-A MS, TIAGO AUED - OAB:

 Vistos

1. Tendo em vista que o Exequente não foi intimado pessoalmente, 

conforme decisão de fls. 147, INTIME-SE pessoalmente a parte Autora 

para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, conforme o art. 485, §1º, CPC/2015.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188175 Nr: 8815-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gehm
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228267 Nr: 7888-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 Vistos

1.INDEFIRO pedido retro, haja já ter sido realizado mandado de penhora e 

avaliação desses mesmos veículos encontrados via Renajud, conforme 

certidão do oficial de justiça fls. 168.

2.INTIME-SE a parte Autora para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade do 

prosseguimento do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235441 Nr: 11607-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Aagricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação do executado, 

conforme fls. 56,57, 68 e 78, DEFIRO o pedido de citação por edital (fls. 

84), com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, 

II, do CPC/2015.

2. Decorrido prazo para defesa, sem apresentação de contestação, 

desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca como Curador Especial para contestar a ação no prazo legal.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240386 Nr: 16592-71.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440, Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 Vistos

1. Haja vista a audiência de instrução que seria realizada na data de 10 de 

março de 2018 ter sido prejudicada, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 13 DE MARÇO DE 2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO), devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1º, CPC/2015.

2.Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189963 Nr: 10266-66.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Cristina Araujo Lima, Laurenice Rodrigues Lima, 

Gilmar Araujo Lima, Gilberto Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Rodrigues de Souza, Devarci José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY 

VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos

1. Tendo em vista a notícia do óbito da parte Requerida (fl. 134), 

SUSPENDO O PROCESSO, nos termos do art. 313, I, CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte autora para proceder com a devida habilitação do 

espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) meses (art.313, §2º, II, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 293691 Nr: 15107-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BELO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04v, marca 

HONDA, modelo CG 160 START, fabricação 2017 e modelo 2017, chassi 

9C2KC2500HR056414, placa QCA2267, cor PRETA e renavam nº 

01128186435.11. Executada a liminar, CITE-SE a requerida para purgar a 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) 

dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.12. O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do requerente fls.05. 13. Caso 

os representantes legais do requerente não levantem o bem logo após a 

apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto apreendido.14. 

CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288734 Nr: 12269-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FELIZARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. DEFIRO o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias para 

apresentação da cédula de crédito original.

2. Após o decurso do prazo, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294160 Nr: 15381-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denemárcio Borges Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04v, marca 

HONDA, modelo CG 160 FAM ESDI, fabricação 2016 e modelo 2017, 

chassi 9C2KC2200HR023670, placa QCB9201, cor PRETA e renavam nº 

01114653133.11. Executada a liminar, CITE-SE a requerida para purgar a 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) 

dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.12. O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do requerente fls.04. 13. Caso 

os representantes legais do requerente não levantem o bem logo após a 

apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto apreendido.14. 

CONCEDO ao oficial de Justiça à prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174359 Nr: 7732-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana Borges 

Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Francisco Décio Barbosa Araújo - 

OAB:4.219-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 Certifico que, tendo em vista o cumprimento parcial da ordem de bloqueio 

de fls. 73/74 e, em cumprimento a decisão de fl. 72 e verso, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte executada para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, conforme § 3º do art. 854 do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214245 Nr: 11997-63.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silva Ribeiro Borges

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsiono os presentes autos para intimar a requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, informe nos autos se compareceu à perícia 

designada à fl. 110 e 111.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68874 Nr: 2336-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimensão Factoring Fomento Mercantil Ltda, 

Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

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

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 
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Júnior - OAB:4325/MT, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão deste feito, motivo pelo qual 

impulsiono os presentes autos, em cumprimento a decisão de fl. 158, para 

intimar o exequente, via DJE, para no prazo de 10 dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224191 Nr: 5402-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Miguez, Maria Regina Marcelino 

Miguez, José Antônio Guedes Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 Em cumprimento a decisão de fl. 150, verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar as partes, sucessivamente, iniciando pela parte autora, 

para que apresentem memoriais finais escritos, no prazo de 15 dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212399 Nr: 10905-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, DIGELSON GUEDES DE LIMA - OAB:15747, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da nota de devolução de fl. 

161 e verso, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242137 Nr: 804-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Carli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.58, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291437 Nr: 13852-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Olimpio Pereira da Silva Neto, Marli Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes, Sônia Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJ/MT, conforme 

informação de fl. 152/153, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE de que o parcelamento das custas foi feito em 5 

vezes e para que efetue o pagamento da primeira parcela até o dia 

21/12/2018, conforme cálculo de fl. 150, podendo a parte acessar 

diretamente no site do TJMT/Emissão de Guias on 

line/Distribuição/Mediação, ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento, devendo comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159539 Nr: 12545-30.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Rodrigues de Figueiredo, A. C. 

Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO NÓBREGA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 12545-30.2011.811.0004, 

Protocolo 159539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 1708-47.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 1708-47.2010.811.0004, Protocolo 96740, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 8698-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euri Militino Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 8698-10.2017.811.0004, Protocolo 

253505, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284162 Nr: 9596-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 
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OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9596-86.2018.811.0004, 

Protocolo 284162, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284160 Nr: 9594-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 9594-19.2018.811.0004, 

Protocolo 284160, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164726 Nr: 6561-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemiro Ribeiro Guimarães, Freios e 

Tacógrafos Ltda na pessoa de seu proprietário Josemar Oening

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 6561-31.2012.811.0004, 

Protocolo 164726, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172430 Nr: 5387-50.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Bosco da Silva, Maria Rodrigues da 

Silva

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

Banco BMG S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 

109730, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Rafael 

Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLERI APARECIDA 

MENDES DE OLIVEIRA REZENDE, para devolução dos autos nº 

5387-50.2013.811.0004, Protocolo 172430, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168860 Nr: 757-48.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eden Sávio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Ribeiro Fontoura, Marcos José 

Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 757-48.2013.811.0004, 

Protocolo 168860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287205 Nr: 11365-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margaridinha Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Avelino Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 11365-32.2018.811.0004, 

Protocolo 287205, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272696 Nr: 2767-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileide do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Christian Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2767-89.2018.811.0004, 

Protocolo 272696, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273266 Nr: 3131-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Martins de Almeida Ltda, Joaquim Martins de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos, verifiquei que o executado foi citado 

através do mandado e certidão de fls. 36/37. Outrossim, tendo em vista a 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 37, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida certidão e requeira o que entender de direito. Caso 

queira a penhora de bens do executado via mandado, deverá efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial para o Distrito de Paredão, no valor de 

R$ 780,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99155 Nr: 4160-30.2010.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGM, VGM, APGF, ALGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

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

de Mato Grosso - OAB:, Vanusa Ferreira de Sena Brandão - 

OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do pedido 

e documentos de fls. 352/366, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211791 Nr: 10566-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Fontes de Migueli, Hélio Britto Di Migueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do Laudo 

Pericial de fls. 113/117, no prazo de QUINZE dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38650 Nr: 117-60.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediglan da Silva Maia - 

OAB:9498/GO, MARCOS DE JESUS PORTO - OAB:18.425, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22568/GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194793 Nr: 403-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Processo 403-52.2015.811.0004 - Código 194793

Vistos.

Trata-se de divórcio litigioso proposta por Fabiola Gomes Spagnol dos 

Anjos em face de Washington Geraldo dos Anjos, objetivando a 

decretação do divórcio, a partilha dos bens e das obrigações adquiridas 

na constância conjugal, assim como a fixação de alimentos e 

regulamentação de guarda.

Em audiência de instrução e julgamento, às fls. 1.324/v, as partes 

transacionaram acerca da guarda e visitas do filho menor, assim como os 

alimentos a serem prestados a este, tendo sido homologado por sentença 

transitada em julgado em 30/08/2018, conforme certidão de fls. 1.344.

Às fls. 1.329/1.332, juntou-se petição da parte ré requerendo a conversão 

da guarda compartilhada para a unilateral a ser exercida pelo réu, a 

expedição de ofício ao cartório e a venda do imóvel do casal.

É o relatório do necessário.

 O pedido de conversão da guarda compartilhada para a unilateral 

extrapola os termos acordados pelas partes e homologados por sentença, 

de modo que é incompatível para a fase de cumprimento de sentença, na 

qual se encontra o processo no que tange à guarda e visitação do filho 

menor.

Dessa forma, a discussão de mudança da guarda que pretende a parte ré 

deve ser feita em ação própria, com oportunidade de contraditório e ampla 

defesa da parte contrária, pois já houve resolução do mérito de tal 

pretensão nestes autos.

Diante disso, indefiro o pedido de mudança da guarda, pois é incompatível 

com o rito de cumprimento de sentença e, por isso, deve ser discutido em 

ação própria.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao cartório para averbação do 

divórcio em assento de casamento, foi dado cumprimento pela serventia, 

conforme se verifica às fls. 1.346.

Atinente à vendas do imóvel do casal, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo legal.

 Deve a parte autora, de igual forma, manifestar-se quanto à notícia de não 

cumprimento dos termos acordados e homologados por este juízo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287325 Nr: 11462-32.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS, MRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olimpio Ferreira da Silva 

Neto - OAB:25338/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 39/42 dos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223475 Nr: 4941-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodofox Transportes e Logística Ltda, Cintia de Freitas 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 94/98 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 61/64.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5407-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Distribuidora de Armarinhos Ltda, 

Raimunda Ferreira de Abreu, Consuelo Almeida Dias, Raimundo Nonato 

Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Márcio e Silva Morais - 

OAB:11.035

 PROCESSO Nº 5407-51.2007.811.0004 – CÓDIGO Nº 72152

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de THOMAS DISTRIBUIDORA DE 

ARMARINHOS LTDA E OUTROS.

À fls. 165, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pelo(s) executado(s) em razão desta(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 166, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na(s) certidão(ões) 

de dívida pública apresentada(s), não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte executada cuja 

conta bancária foi informada às fls. 169/170.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e ARQUIVEM-SE com as 

baixas de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 03 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176405 Nr: 10382-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177200 Nr: 11381-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mourany Maria Gonçalves Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184359 Nr: 5767-39.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fátima de Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177274 Nr: 11467-30.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Carvalho Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.
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Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177756 Nr: 12036-31.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184365 Nr: 5773-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232894 Nr: 11131-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ley-Ly-Nay Diacoy Farias Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198461 Nr: 2776-56.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minelvina de Novaes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265422 Nr: 16438-19.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Rodrigues dos Santos, José Marques 

da Silva, Pedro Luiz Resende Costa, Tizza Augusta Nery Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176378 Nr: 10354-41.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176415 Nr: 10393-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Denizete Gonçalves Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193955 Nr: 13050-16.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria de Jesus, Antonio Alves dos Santos, 

Edenilzete Perboni de Souza, Rosilene Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176422 Nr: 10400-30.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177183 Nr: 11364-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Abadia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191639 Nr: 11470-48.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nersina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182607 Nr: 4332-30.2014.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Jesus Ferreira de Oliveira, Edilamar Fagundes 

Carrijo Ramos, Fernanda Rodrigues Machado, Julia da Silva Varjão, Fabio 

Moreira da Silva, Laura Chrystinna Araujo Queiroz, Luiz Carlos Dâmaso de 

Souza, Viviany Santana Azevedo, Valeria Tamara Neres Borges, Wilmara 

Batista Silva, Maria José Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194005 Nr: 13085-73.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Rodrigues de Sousa, Anelice Correa Filho, 

Antônio Corrêa Filho, Divina Rodrigues de Oliveira, Cleurides Alves, 

Domingos Vieira da Silva, Edir Voltolini, Gilda Maria Ramalho de Sousa 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208897 Nr: 8836-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 Autos nº 8836-45.2015.811.0004 – Cód: 208897

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Barra do Garças-MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227359 Nr: 7267-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7267-72.2016.811.0004 – Cód: 227359

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Barra do Garças-MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276832 Nr: 5302-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA JACINTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275 / MT, EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - OAB:13.632, 

Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado 

de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:5.771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Autos nº 5302-88.2018.811.0004 – Cód: 276832

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 85 de 798



Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Barra do Garças-MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177191 Nr: 11372-97.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Dinancir Ferraz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 Autos nº 11372-97.2013.811.0004 – Cód: 177191

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Barra do Garças-MT, 10 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68099 Nr: 1609-82.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Jaime Rodrigues Netto - OAB:MT 

6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - 

OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176385 Nr: 10361-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227361 Nr: 7269-42.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcella Pereira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212360 Nr: 10881-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevy Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 11159-91.2013.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181644 Nr: 3476-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leão Peres, Emirena Maria Oliveira Pereira, Idalina 

de Almeida Prado, Amania Souza Soares Campos, Luiziani Menezes 

Martins, Elza Galvão do Nascimento, Rosalia Cabral de Araujo Carvalho, 

Maria de Fátima Barbosa da Cunha, Marina Galvão do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Hyggor Virgilio Ferreira Costa - OAB:16673-E/MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276831 Nr: 5301-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Alves Dantas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272319 Nr: 2528-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176398 Nr: 10375-17.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182342 Nr: 4098-48.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genecy Alves Soares Siqueira, Gentil Ribeiro da Silva, 

Hélio Silva Ribeiro, Geraldo Alves Feitosa, Getulio José Ferreira, Geraldo 

David Barbosa, Irani Pereira Longuinho, Idenio Divino Teodoro Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227363 Nr: 7271-12.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Campos Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184364 Nr: 5772-61.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Vianey Carvalho Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186123 Nr: 7196-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dantas Alves, Paulo Sergio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201001 Nr: 4382-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232982 Nr: 11200-53.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Cavalcante dos Santos Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - 
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OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177202 Nr: 11383-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba da Silva Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208855 Nr: 8794-93.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182341 Nr: 4097-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angélica Vieira Bohrer, Maria Auxiliadora 

Gonçalves Amorim Duarte, Pedro Lélio Leite Soares, Pedro Candido de 

Almeida, Odelcino Pereira Lima, Maria Rita da Silva, Ronicesa Barbosa 

Coelho, Rosalia Pessoa Costa, Renilton Neves de Oliveira, Rogério Gomes 

Andrade, Ruth de Oliveira Luiz, Roberto Luiz Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294935 Nr: 15917-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Flórida Ltda, Roberto Pedalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DAS CONCLUSÕESIsto posto, com base nas argumentações 

desenvolvidas acima e em face da ausência do fumus boni juris, e por 

estarmos aparentemente diante de infração tributária criminal, motivo 

suficiente para manter, por ora, a apreensão das mercadorias explicitadas 

às fls. 19, NEGO a liminar de segurança vindicada pelo(a) 

impetrante.Notifique-se a autoridade apontada como coatora do conteúdo 

da inicial, entregando-lhe a segunda via, bem como as cópias dos 

documentos que a instrui, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessária (art. 7º, inciso I, da Lei nº 

12.016/2009).Cientifique-se a pessoa jurídica que a autoridade coatora 

integra, nos termos da Lei 12.016/2009.Transcorrido o prazo acima 

mencionado, vista ao representante ministerial (art. 12 da Lei 

12.016/2009).Às providências. Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287932 Nr: 11802-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Considerando que a pretensão do autor é de extrema urgência, posto que 

se trata de medicamentos indispensáveis para manutenção de sua vida, 

defiro o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 42.481,23 (quarenta e dois 

mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) nas contas 
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do ESTADO DE MATO GROSSO, equivalente a 03 (três) 

meses.Proceda-se a transferência dos valores, bloqueados via 

BACENJUD, para Conta Única do Poder Judiciário, após expeça-se 

competente alvará para levantamento diretamente para conta bancária a 

ser indicada pelo autor no prazo de 05 (dias), da farmácia indicada às fls. 

69, dos autos.Intimem-se os requeridos para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, tomem providências no sentido de cumprir com a determinação 

proferida, comprovando nos autos a entrega da medicação pleiteada 

conforme prescrição médica.Deverá o requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias acostar aos autos a devida prestação de contas.Apresentada a 

prestação de contas, dê-se ciência aos requeridos. Cumpra-se. Após, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294736 Nr: 15776-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Hernandes da Silva - ME, Thiago Hernandes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Lucely de 

Souza Cruz Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo da Silva Regine - 

OAB:79987/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de mandado de segurança em que empreendedor veio 

até a cidade para realização de evento denominado Mega Feirão do 

Brás.Com a inicial vieram documentos.Foi negada liminar da data de ontem. 

Concedo agora a liminar pretendida para determinar a concessão do 

alvará de funcionamento para a realização do evento Mega Feirão do Brás 

entre os dia 14 e 17 de dezembro de 2018, sem prejuízo das demais 

atividades fiscalizatórias pelos agentes públicos, de quaisquer 

esferas.Cumpram-se as demais determinações procedimentais contidas 

na decisão retro.Em face do adiantado da hora, servirá como 

mandado.Caso não seja possível a intimação do Município, deverá ser feita 

no próximo dia útil, servindo cópia da presente como alvará de 

funcionamento em substituição provisória ao documento municipal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15573 Nr: 378-98.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.L.E. Restaurante e Pizzaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 378-98.1999.811.0004, 

Protocolo 15573, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176408 Nr: 10385-61.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Dutra Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 139/149 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

53/59.

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189029 Nr: 9511-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiry Santa Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Equipav, Odara 

Construtora e Agronegocios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo de Rezende 

Porto Filho - OAB:147278/SP

 Vistos.

 Intimem-se as partes para especificarem eventuais provas a serem 

produzidas em juizo, especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189574 Nr: 9948-83.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Viviane de Almeida Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 85/90 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

28/32

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270531 Nr: 1370-92.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneon Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:21622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Defiro o pedido de desentranhamento do CRLV encontrado na capa dos 

autos, promovendo a serventia às certificações necessárias quanto à 

entrega deste.

Cite-se o requerido observando os endereços fornecidos as fls. 92/93.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 33588 Nr: 320-56.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Massid Hamidah Ramos, Faruk Antônio 

Hamidah Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 PROCESSO CÓD. 33588

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida pelo Município de 

Barra do Garças em face de Ruy Massid Hamidah Ramos e Faruk Antônio 

Hamidah Ramos.

 Deferido o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, em contas 

em nome dos executados, houve bloqueio do valor integral da ordem 

inicial.

 Dessa forma, intimem-se da penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de dezembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160514 Nr: 1143-15.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edjane dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Daniel Marcelo Alves Casella - 

OAB:13618 B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão 

Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 691/695 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

166/169.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282307 Nr: 8472-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Pereira Costa, Robison Carlos de 

Oliveira, Marcos Junior Reckziegel Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268533 Nr: 18424-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Xavier Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Em 27.07.2018, às 15h57min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki, a defesa técnica constituída na Advogada Simone dos Santos 

Moreira Ferreira. Presente o reeducando. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. 

Determino as seguintes condições para cumprimento de regime 

semiaberto: a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 

05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os domingos e feriados 

em recolhimento domiciliar; b) não se ausentar da cidade onde reside, por 

mais de 05 dias, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o 

prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir 

durante um ano; c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e 

justificar suas atividades; d) caso alterar de endereço, comunicar 

previamente ao Juízo; e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar 

entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem 

portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém; f) 

Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia 

autorização do Juízo da Execução Penal. 2. Sai o reeducando intimado 

para dar imediato cumprimento das condições impostas. 3. Arquivem-se 

os apensos.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282910 Nr: 8826-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franquias Izidoro Neto, Dionair dos Santos 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód.282910

Trata-se de denuncia ofertada pelo Ministério Público em fls.01-c/01-f em 

desfavor dos acusados Franquias Izidoro Neto, nascido em 29.08.1970, 

filho de Alzira Maria dos Santos Neves e Sebastião José Neto, incurso, em 

tese, na figura típica do art.180, caput, do CP, e art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 em concurso material (art.69, do CP), e Dionair dos Santos 

Carvalho, nascido em 24.06.1982, filho de Aldecy dos Santos Carvalho e 

Antônio Francisco Coelho de Carvalho, incurso, em tese, na figura típica 

do art. 155, §4º, inciso I, do CP.

Expedido o alvará de soltura em 12.12.2018 (fls.192/193), foi cumprido em 

12.12.2018 (fl.196), em favor do réu Franquias Izidoro Neto.

O réu Franquias Izidoro Neto, interpôs recurso de apelação em fl.195/196.

Do exposto:

a) Recebo recurso de apelação interposto em fl.1195/196;

b) Aguarde-se a devolução do mandado de intimação do réu Dionair dos 

Santos Carvalho devidamente cumprido;

c) Intime-se o réu Franquias Izidoro Neto para apresentar as razões 

recursais, por intermédio de defesa técnica constituída ou Defensoria 

Pública.

d) Com as razões, vistas ao Ministério Público para apresentar as 
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contrarrazões;

e) Com as contrarrazões, remetam-se os presentes ao Egrégio TJMT;

f) Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 17.12.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 293787 Nr: 15162-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Fernandes Barbosa da Silva, 

Nikolas Wendel de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Decisão

Autos de cód. 291848

 1) Ante o oferecimento da denúncia em fls.01-d/01-g, notifique-se o 

acusado Afonso Henrique Fernandes Barbosa da Silva e Nikolas Wendel 

de Oliveira Santos, para que, por intermédio de defesa técnica, 

apresentem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, arrolar até 05 (cinco) testemunhas, cientificando-lhes, que, se 

não apresentar resposta no prazo legal ser-lhes-ão nomeados Defensor 

Público, nos termos do art.55, § 3º, da Lei 11.343/06.

2) Com as defesas prévias, conclusos para o disposto no art.56, da Lei 

11.343/06.

3) Cumpra-se.

Barra do Garças, 17.12.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 293868 Nr: 15209-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHAUSON FRANKE SEVERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Decisão Autos de cód. 293868 Ante o exposto: a) Indefiro o pleito de 

revogação de prisão de fls.65/68; b) Intime-se. c) Transladado as cópias 

essenciais ao inquérito, arquive-se. Barra do Garças, 14.12.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 209343 Nr: 9111-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado ALBERTO JOSÉ 

RAMALHO DOS SANTOS como incurso nos art. 129, §9º, do Código Penal, 

o que faço nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo 

Penal.P. R. I. C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 10348-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pawiri Aboodi Tseredze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante 

da denúncia, no intuito de condenar o denunciado Pawiri Aboodi 

Tseredze, pelo delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal.Passo, pois, a dosar a pena a ser aplicada ao denunciado.A pena 

prevista para o crime tipificado no artigo 155, §4º, do Código Penal é de 2 

(dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223570 Nr: 4997-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antero Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTERO MARQUES DA SILVA, Rg: 

1376212-5, Filiação: Antônio Marques dos Santos e Divina Correia da 

Silva, data de nascimento: 22/02/1980, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), forneiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do delito 

tipificado no art. 233 e art. 307, na forma do art. 69, todos do código Penal.

Despacho: Vistos em correição.Cumpra-se a decisão anterior em sua 

integralidade.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 17 de dezembro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 157,60 (cento e 
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cinquenta e sete reais e sessenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE MILHOMEM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em seus primeiros artigos o referido 

código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir a dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos. Frente ao exposto, com fulcro no art. 924, II, 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, ante o cumprimento integral da 

obrigação. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 7. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011535-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ZAM AIRES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONCA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT18132/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO WILSON ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. Intime a parte exequente para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da 

executada passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção ante a 

inexistência de bens penhoráveis. Após, faça conclusos. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-89.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA KATRINE HINSCHINK 01284534006 (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada no Id 14167935, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CHRISTIANE PECEGO BRITO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para que se manifeste, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena 

de extinção do feito pelo pagamento. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000752-33.2018.811.0004 Pólo ativo: FRANCIELE RIBEIRO DE 

ALMEIDA Pólo passivo: TELEFONICA DATA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 93 de 798



responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, oriunda de cessão 

de crédito, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que 

comprovam a origem da divida, sendo certo que as assinatura são 

idênticas com os documentos apresentados pela autora e assinatura na 

ata de audiência. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011243-19.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELIA ALVES NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

VIDRACARIA CRISTALINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença juntada no Id 14145585.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012583-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012583-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: JANAINA GOMES DE 

MORAIS Pólo Passivo: LUIS MARIO TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, sendo designada audiência de instrução e 

não tendo o reclamado comparecido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte reclamante que 

contratou os serviços advocatícios do reclamado para a ação 

8010572-30.2013.811.0004, onde restou procedente, tendo o reclamado 

levantado o alvará na quantia de R$ 10.666,95 (dez mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e jamais ter prestado 

conta para autora, apesar de seu esforço para se comunicar com o réu. O 

Reclamado, apesar de citada, não compareceu a nenhuma audiência 

designada e tampouco apresentou contestação, o que incide na sua 

revelia. Verifica-se que o reclamado deixou de comprovar que transferiu 

os numerários pertencentes a autora, sendo devido parcialmente os 

pedidos iniciais. Na inicial, a parte autora pleiteia o recebimento do valor 

abatido os 20%, e tendo em vista a tabela vigente da OAB/MT onde 

estabelece o mínimo de 20 % (vinte por cento) para ação tramitadas no 

Juizado Especial, entendo que o pedido deve ser julgado procedente. 

Assim, quanto aos danos materiais entendo devido o valor de R$ 9.451,37 

(nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), 

atualizados desde a data do levantamento do alvará pelo reclamado. 3.1 

DOS DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação à titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral 

a parte Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que tais 

atitudes geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, INCLUSIVE 

EIVADOS DE MÁ-FÉ, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida, nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DE ADVOGADO 

QUE LEVANTA ALVARÁ E NÃO REPASSA A IMPORTÂNCIA À CLIENTE. 

DEVER DE RESSARCIR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. O 

advogado na condição de procurador da parte é obrigado a dar contas de 

sua gerência, transferindo-lhes as vantagens provenientes do mandato, 

por qualquer tíulo que seja, de acordo com as disposições do art. 668 do 

Código Civil. Em tendo retido indevidamente valores sacados em 

reclamatória trabalhista, deve efetuar a restituição e responder pelos 

danos morais que sua conduta causou. Dever de indenizar caracterizado 

pela ilicitude da conduta do demandado. Montante adequado. APELOS 

IMPROVIDOS. (Apelação Cível nº 70046337515, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, 

Julgado em 28/03/2013). (grifo nosso) Assim, resta evidente a atitude 

indevida do reclamado, e consequentemente seu dever de indenizar. 

Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, 
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para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios 

da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica 

das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado LUIS MARIO TEIXEIRA a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante JANAINA GOMES DE MORAIS, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR, o Reclamado a pagar a 

quantia de R$ 9.451,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e 

trinta e sete centavos) à titulo de indenização por danos materiais 

ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso – 

levantamento de alvará. (Súmula 54 do STJ) Fica a parte condenada ciente 

de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010238-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

MARIO SIA FILHO (EXECUTADO)

PAULO RICARDO VALADAO ANDRADE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

indique bens da parte executada passíveis de constrição judicial, sob 

pena de extinção do processo, em face da ausência de bens 

penhoráveis. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BESOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca da 

petição de ID nº 16806650 no prazo de 10 (dez) dias. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Em consonância com o despacho de ID nº 16929466, o qual 

também aguarda ser cumprido, verifico que o montante de R$9.012,32 

(nove mil e doze reais e trinta e dois centavos), pleiteado a título de 

honorários advocatícios, se insere no conceito de pequeno valor, não 

havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Observe a secretaria o que preconiza a CNGC quanto à execução de 

sentença nos próprios autos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENES PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FARIAS TAVARES OAB - GO0023296A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. HOMOLOGO os cálculos apresentados, conforme dispõe o 

artigo 100 da Constituição Federal. 2. Cumpra-se o despacho de ID nº 

10263592. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002028-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMENIA VANESSA DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 
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da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE SOUSA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002072-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA SIDONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS SEVERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR KOCH OAB - PR42856 (ADVOGADO(A))

MORYENNA LUIZE ARAUJO DO AMARAL OAB - PR78530 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO GAVA OAB - PR27627 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO FABIANE OAB - PR35487 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- DEFIRO o requerimento de ID nº 15831147. Devolva-se o prazo 

referente a intimação da publicação da sentença de ID nº 15351370. 2- 

Realize-se a exclusão dos antigos advogados da ré, quais sejam, Edson 

Isfer, Luiz Daniel Felippe, Mayara Roth e Heloize Marçal Salomé, passando 

a realizar as intimações exclusivamente em nome dos atuais 

procuradores: Alexandre Augusto Gava, Luiz Fernando Fabiane, Carlos 

César Koch e Moryenna L. A. do Amaral. 3- Intime-se. 4 - Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011422-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. MOELLER PIZZARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 15425025, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011352-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECIMAR MOURA DA SILVA 00377893170 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando 

inúteis a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, 

necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor, 

observando-se o endereço indicado na petição de ID nº 1709778. Registro 

que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 
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dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525 do CPC. 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, § 2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010651-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, informar a nova 

localização do salvado, bem como, para juntar aos autos cópia do boletim 

de ocorrência constando em quais condições ocorreu o alegado incêndio, 

nos termos da manifestação de ID nº 10372391. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011577-24.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOTA DE MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVINO BUENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO(A))

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Diante da sentença de ID nº 8025301, a qual extinguiu o feito por 

abandono, retornem os autos ao arquivo. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

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

Processo Número: 8012789-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

SEBASTIAO JUNIOR ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

GRAZIELLE MESQUITA MORAIS (REQUERENTE)

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO MARIANO RODRIGUES OAB - SP299565 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

petição de ID nº 12150776. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINEY FRANCISCO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Diante da certidão negativa de débitos juntada pelo réu no ID nº 

14548341, cumpra-se o despacho de ID nº 10298294. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE DE CARVALHO HECHERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CANDIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO KLEIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARRAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 98 de 798



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de tutela de urgência para cumprimento de obrigação de fazer, 

onde ocorreu o bloqueio do montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), 

razão pela qual o autor requer a transferência do numerário para a conta 

bancária do centro médico responsável pela realização do procedimento. 

2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 17028949. 3. Após, faça 

conclusos para sentença. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002163-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA IDEIA DISTRIBUICAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAB ATACADO MULTIVARIEDADES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCIO RABAIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO(A))

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO OAB - MT0006318S (ADVOGADO(A))

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

VANIA MORAES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Demonstrado interesse em petição de ID nº 17055645, 

DEFIRO a adjudicação, determinando a intimação do exequente/adjudicante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o valor do débito 

atualizado e, em igual prazo, deposite a diferença entre aquele valor e o 

valor do bem, se houver. 2. Após, não havendo questões a serem 

decididas, lavre-se o competente auto de adjudicação (artigo 877, do 

CPC), intimando-se tão somente a parte exequente pessoalmente ou na 

pessoa de seu defensor constituído, para assiná-lo no prazo de quarenta 

e oito horas. 3. Lavrado o auto e devidamente assinado, expeça-se o 

mandado de entrega, vez que no caso em apreço se trate de bem móvel, 

consoante determina art. 877, §1°. 4. Não encontrando o bem, intime-se o 

depositário para entregá-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou para 

que deposite em juízo o valor equivalente em dinheiro, sob pena de não 

fazendo, reputar-se ato atentatório à dignidade da justiça, podendo incidir 

em multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010990-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o valor executado se insere no conceito de pequeno valor, 

não havendo como se olvidar do que preconiza o art. 100, § 3º, da Cártula 

Magna c/c art. 87 do ADCT, pois com o advento da Lei nº 10.259/2001 as 

obrigações de pequeno valor passaram a ser definidas - para fins do 

indigitado art. 100, § 3º - pelo mesmo parâmetro estabelecido como limite 

para a competência dos Juizados Especiais Federais (60 salários 

mínimos), razão pela qual DETERMINO a escrivania que expeça oficio 

requisitório de pequeno valor, observando as instruções normativas e os 

formulários emanados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. Antes da expedição do ofício acima, deverá a Fazenda Pública do 

Município de Barra do Garças/MT ser intimada para se manifestar quanto 

aos cálculos no prazo de 30 (trinta) dias. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-22.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VIEIRA SODRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CENTRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a certidão negativa de ID nº 12784383, 

intime-se a parte autora para indicar o endereço correto e atual da parte 

requerida, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista a certidão negativa de ID nº 12680902, 

intime-se a parte autora para indicar o endereço correto e atual da parte 

requerida, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012581-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMIL SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

AGROINDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias para localizar bens da parte ré, conforme requerido no ID 

nº 17103461. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação da parte, 

façam os autos conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011059-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CEZAR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE NATALE OAB - MT17833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SIMPLICIO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos etc. 1. Inicialmente ordeno à secretaria que se atente à nova etapa 

processual, promovendo as alterações necessárias no sistema. 2. Tendo 

em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, bem 

como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em observância 

ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em conjunto com 

o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e 

da informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no 

prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento referente à sua condenação, sob pena da mesma incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) à título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE CASTRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIKLEY ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

DELSINEIA APARECIDA CAMELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 14630898, 

DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial Cível que agende novamente 

audiência de tentativa de conciliação, nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal da parte requerida, 

observando-se o endereço indicado no ID nº 14630898 - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 
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facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013014-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICIO MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Cumpra-se o despacho de ID nº 12213040. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABLINO RONARI ROCHA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. LINO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e trinta 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-07.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NEVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))
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BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU OAB - SP0313034A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seus Advogados(as), para se manifestarem acerca 

dos Embargos de Declaração apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-07.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NEVES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU OAB - SP0313034A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seus Advogados(as), para se manifestarem acerca 

dos Embargos de Declaração apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Rodrigo Adriano Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 280790 Nr: 7643-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terezinha Araújo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo M. De Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Vistos, etc. Analisando a procuração encartada aos autos, observo que 

não preenche as exigências para o manejo da ação penal privada, tendo 

em vista que é omissa quanto ao nome da parte que será demandada 

(querelado), contendo poderes genéricos e fazendo breve alusão aos 

dispositivos vinculados aos crimes contra a honra. Deste modo, não 

sendo viável constatar de plano a incidência do instituto da decadência, 

pois a peça inaugural deixou de mencionar a data específica em que 

ocorreu o fato, CONCEDO o prazo de 03 (três) dias, cujo o termo dar-se-á 

no dia 30 (trinta) do corrente mês, para que a querelante encarte aos 

autos procuração apta a continuidade do seu intento, devendo igualmente 

encartar ao feito prova de que o evento se deu em data posterior ao dia 

de hoje, demonstrando assim que na presente data a mencionada 

decadência não abarcou o caso. Ultrapassado o prazo acima concedido, 

faça conclusos. Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 280790 Nr: 7643-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terezinha Araújo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo M. De Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 DESPACHO

T.C.O n°: 7643-87/2018 (Código 280790)

Vistos.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Decisão
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Processo Número: 1001993-42.2018.8.11.0004
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EDILCIMARIA RODRIGUES PIMENTEL (REQUERENTE)
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Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

311 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados nos incisos II e III, do artigo acima transcrito. Deste 

modo, no caso em tela, denota-se dos autos que restaram demonstrados 

os requisitos alhures grafado, tendo em vista que a parte autora 

colacionou extrato bancário demostrando que o cheque no montante de 

R$720,00 (setecentos e vinte reais) foi compensado em 20/07/2018, ao 

passo que a ré protestou seu nome antes do prazo acordado entre 

ambas, conforme narrado pela autora. Nesse sentido restou evidenciado o 

perigo da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, visto ter 

adimplido com o débito, e mesmo assim teve seu nome negativado, 

conforme os documentos acostados. 3- No que toca à inversão do ônus 

da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em 

um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, 

entretanto deverá ser interpretado em consonância com o disposto em 

nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as 

disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o 

momento processual adequado para apreciação da inversão probante, 

competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma 

manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a 

afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao passo que 

outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em 

que pese os conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido 

instituto tem o seu momento de concretização influenciado pelo rito 
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processual do processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal 

é quando do saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de 

instrução, conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o 

disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre 

destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se 

manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA 

CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe 

a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a 

respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência 

a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) 

não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma 

sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da 

interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. 

Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 

acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de 

instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da 

prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação 

do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e 

importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em 

exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a 

responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o 

consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem 

comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 

seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 

dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 

responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, 

regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser 

proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo 

menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o 

encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 

21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento?. (ERESP 

422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ 

ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que diz respeito aos 

processos em que inexiste a fase de saneamento, a semelhança do que 

ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto deve ser manejado 

quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra 

da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que as 

regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- DEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela provisória de evidência, tendo em vista que a parte autora 

apresentou conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris, vez 

que os documentos acostados à exordial evidenciam que teve seu nome 

restrito pela ré, embora tenha pago o valor devido. 8- Visando o resultado 

prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para 

que promovam a exclusão em comento, referente tão somente à dívida da 

presente rusga, fixando multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do 

CPC, no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na 

retirada do nome da parte requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 10- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAXWELL MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, 

vejo a necessidade de extinguir o feito. 2. A ação monitória possui rito 

específico, regido pelo artigo 700 e seguintes do CPC, cuja concatenação 

de atos é incompatível com a liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o 

intento da parte autora não é digno de albergamento nesta justiça 

especializada. 3. Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/95, não implicando esta sentença 

em óbice na nova propositura da demanda, caso devidamente 

comprovada sua pertinência para trâmite na via ora eleita. 4. Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 
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9.099/1995). 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUSA LOPES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a autora alega que 

tem recebido ligações da ré, para efetuar cobranças de uma dívida no 

montante de R$315,00 (trezentos e quinze reais), a qual desconhece. 

Ademais, por se tratar de relação consumerista, a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade de a parte autora produzir a dita prova 

negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pelo réu do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 
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exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Mantenha-se a data de 

audiência anteriormente designada. Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 14-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 

16-Cumpra-se.
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Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que o requerente está com mais 

de 30% (trinta por cento) do seu salário comprometido, ante aos 

empréstimos consignados realizados junto aos réus, o que não restou 

demonstrado, inicialmente nos documentos que acompanharam a 

vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na 

exordial, levando-se em conta que os empréstimos consignados 

acostados comprometem 28,14% do salário do autor, inferior ao mínimo 

permitido pelo art. 9º do Dec. 2.188/2009, não havendo que se falar em 

redução ou suspensão dos descontos mensais. 3- No que toca à inversão 

do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes. 4- Em que pese os conteúdos 

díspares das correntes, compreendo que no âmbito dos procedimentos do 

juizado especial e nos processos em que não se lança decisão 

saneadora, o momento adequado é quando da prolação da sentença, vez 

que a regra da inversão se presta a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que nos 

procedimentos onde não se é possível deitar uma decisão saneadora 

definindo as provas que as partes devem produzir, as regras da inversão 

do ônus da prova são de julgamento da causa e somente após a instrução 

do feito, no momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a 

afirmar se existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE 

JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à 

possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a 

sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil 

moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de 

ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 

sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um 

julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de 

maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 

colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por 

presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 

maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à 

parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 

processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível 

às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um 

resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 
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Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial evidenciam que 

os empréstimos consignados comprometem menos que 30% (trinta) por 

cento do salário do autor. 7- DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 8 - Determino que a 

secretaria apraze audiência de conciliação e proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.
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1- A decisão contida no evento ID 12670446 deveria ter sido desafiada 

por recurso próprio, tendo em vista o que dispõe o artigo 223 do CPC, 

porém assim não o fez, deixando transcorrer in albis o prazo que 

dispunha para tanto, o que faz soçobrar, nesta sede, qualquer tentativa 

de reavivar a questão. Registre-se que em relação à situação em voga já 

se operou a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do Diploma 

Processual Civil, além da pretensão da parte autora estar em 

descompasso com o disposto no artigo 507 do mesmo código. Deste 

modo, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. 2- Assim sendo, 

manifeste-se a parte exequente, precisamente no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca de bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito, ficando 

desde já ressalvado que não ocorrerá nova utilização dos sistemas já 

utilizados por este juiz. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a autora 

demonstra, por meio do documento de ID nº 17113941, ter pago a parcela 

72/72 referente ao empréstimo contraído junto ao réu, quitando, portanto, 

referida dívida. Entretanto, teve seu nome restrito pelo réu no montante de 

R$178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Ademais, 

por se tratar de relação consumerista, a jurisprudência tem se 

manifestado na desnecessidade de a parte autora produzir a dita prova 

negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pelo réu do nome da demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 
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ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença
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Pólo passivo: BANCO CETELEM S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento de que foi disponibilizado valores no cartão do autor, e 

sendo condenado o banco, cabe ao autor devolver os valores recebidos, 

sob pena de enriquecimento indevido, ao qual foi omissa a decisão. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. Sendo certo, que todos os argumentos foram 

devidamente fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados 

à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, tudo conforme sentença proferida. No caso em discussão, restou 

comprovado que o réu encaminhou um cartão para o autor, e começou a 

cobrar faturas, sendo que o mesmo jamais utilizou do cartão, sendo certo 

que não há que se falar de valores a serem devolvidos pelo autor, visto 

que o cartão encontra-se bloqueado desde o seu envio. No mais, não se 

trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com 

a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000583-46.2018.811.0004 Pólo Ativo: BEATRIZ MARTINS DE 

SOUZA Pólo Passivo: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora que teve sua linha telefônica 

da operadora da reclamada bloqueada no inicio de novembro, 

comprovando o pagando e sendo desbloqueado, no entanto em 

dezembro/2017 teve novamente bloqueado, mas não possuía nenhuma 

fatura em atraso, e apesar de falarem que iriam restabelecer o serviço em 

duas horas, não fizeram, causando-lhe prejuízo de ordem moral. A 

Reclamada na contestação, alega que houve somente o bloqueio em 

novembro por atraso de pagamento, sendo que em dezembro não houve 

nenhuma contestação da autora de bloqueio indevido, pugnando pela 

improcedência. Em que pese as alegações da reclamada, verifico que a 

autora apresenta e-mail que comprova a tentativa de resolver a situação 

do bloqueio aparentemente indevido, no mês de dezembro/2017, visto que 

as faturas estavam devidamente pagas, cumprindo com o ônus da sua 

prova. Assim, incontroverso a falha na prestação do serviço da ré, que 

efetuou o bloqueio da linha da autora sem nenhuma causa justificável. 3. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado pela falha na 

prestação dos serviços da reclamada. Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para: a) CONDENAR a parte Reclamada OI MOVEL S/A 

a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante BEATRIZ MARTINS DE SOUZA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000749-78.2018.8.11.0004
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000749-78.2018.811.0004 Pólo ativo: DIMAS BANNWART Pólo 

passivo: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência de 

ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que no dispositivo o cumprimento da obrigação de fazer deveria ser em 

face do DETRAN GO e não no MT. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, alterando o DISPOSITIVO DA SENTENÇA para que a 

expedição do oficio seja remetido para o DETRAN do Estado do Goiás. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNYTH RESENDE NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000159-04.2018.811.0004 Pólo Ativo: KENNYTH RESENDE 

NOLETO Pólo Passivo: NS2.COM INTERNET S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS, onde em resumo, alega o 

Reclamante que adquiriu um relógio no site da ré, recebido dia 05.07.2017, 

sendo que com os defeitos apresentados, entrou em contato com a ré em 

06.08.2017, mas a mesma alegou que a garantia era somente de 30 dias, 

não podendo efetuar a troca do produto. Na contestação, a ré alega 

ilegitimidade, visto que o defeito apresentou superior a trinta dias, e houve 

perda da garantia, sendo responsável a fabricante, pugnando pela 

improcedência da inicial. Inicialmente, entendo que em defeito de produto 

duráveis e não duráveis há solidariedade entre o fornecedor e o 

fabricante, não havendo que se falar em ilegitimidade, sendo resguardado 

o direito de ação de regresso. Quanto aos fatos, é indiscutível, conforme 

determina o CDC que o prazo prescricional para reclamar dos vícios de 

produtos duráveis é de 90 (noventa) dias, sendo certo que o autor entrou 

em contato no 31º (trigésimo primeiro) dia, não havendo que se falar em 

perda da garantia. Pois bem, pelos documentos apresentados no 

processo, verifico que a parte autora comprova a busca para solução do 

litigio, não tendo resposta da reclamada na forma administrativa. Deixo de 

analisar pedido de danos materiais por não haver este pedido. 2.3. DANO 

MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), evitando julgamento extra petita, 

e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante KENNYTH RESENDE NOLETO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA CAVALCANTE RUFINO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉLIA CRISTINA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000273-40.2018.811.0004 Pólo Ativo: CARMINA CAVALCANTE 

RUFINO FONSECA Pólo Passivo: CÉLIA CRISTINA DA SILVEIRA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 
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há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do NCPC, pois 

apesar de devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação e apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia 

é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão 

considerados verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: 

O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), 

devidamente atualizados, representada pela nota promissória em anexo. 

Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in 

tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamado CÉLIA CRISTINA DA SILVEIRA a pagar à quantia 

de R$298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) a 

Reclamante CARMINA CAVALCANTE RUFINO FONSECA, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). b)Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001739-69.2018.811.0004 Pólo Ativo: SERGIO DE SOUZA 

RODRIGUES DUARTE Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada no valor de R$353,288, sendo que jamais contratou 

qualquer serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a origem do débito como contrato 

assinado pela autora. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga (EMBRATEL). Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista 

que não há como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições 

não se reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 
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do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-47.2018.8.11.0004
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MARIA LUCIA LUZ DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001831-47.2018.811.0004 Pólo ativo: MARIA LUCIA LUZ DE 

SENA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a 

retificação do nome da parte reclamada para CLARO S/A. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$294,62 E R$269,57, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto 

a comprovar a origem da divida, como contrato de origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 
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ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MARIA LUCIA 

LUZ DE SENA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PRISCILA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002239-72.2017.811.0004 Pólo ativo: JESSICA PRISCILA 

RIBEIRO DA COSTA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando a existência de 

CONTRADITORIA, visto que na sentença aduziu impugnação genérica da 

ré, mas que a mesma apresentou contrato e extrato bancário em nome da 

autora. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a 

ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto 

que devia ter se pronunciado. No caso, não há que se falar em OMISSÃO, 

visto que os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes para o livre 

convencimento do Juízo, sendo certo que os argumentos do réu não 

foram acolhidos, sendo que foi devidamente mencionado que o contrato 

visivelmente tem cunho fraudulento. Sendo assim, não se trata de 

qualquer circunstância apta a ser analisada por embargos a presente 

discussão, e sim de insatisfação com a sentença, a qual caberá o 

ingresso do Recurso devido, para análise do mérito. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011043-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DOS ANJOS 

PROCOPIO Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover a regulação do feito (apresentar comprovante de 

hipossuficiência e manteve-se inerte. E não havendo nenhuma 

manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe 

competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III 

do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 112 de 798



Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001542-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: PAULO AFONSO MOURA 

LIMA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000546-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: V.S.V. MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP Pólo Passivo: LAIS 

FARIA DE FREITAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE GABRIELLY RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000784-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: THAYANNE GABRIELLY 

RIBEIRO DE SOUZA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo empecilho para acolher o pedido. De acordo com o artigo 

487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 
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processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES PRESLEY BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001798-57.2018.811.0004 Pólo Ativo: ELVES PRESLEY BUENO 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo empecilho para acolher 

o pedido. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001797-72.2018.811.0004 Pólo ativo: ANA PAULA SILVA DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho a 

retificação do nome da parte reclamada para CLARO S/A. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição no valor de R$86,94, visto que nunca 

contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida, como contrato de origem da divida, sendo 

certo que as faturas apresentadas, não são capazes de produzir provas 

em desfavor do autor. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 
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que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ANA PAULA 

SILVA DE OLIVEIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012607-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012607-55.2016.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARIA GOMES 

DE MORAIS Pólo Passivo: LUIS MARIO TEIXEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

reclamante que contratou os serviços advocatícios do reclamado para a 

ação 8010569-75.2013.811.0004, onde restou procedente, tendo o 

reclamado levantado o alvará na quantia de R$ 14.771,03 (quatorze mil, 

setecentos e setenta e um reais e três centavos) e jamais ter prestado 

conta para autora, apesar de seu esforço para se comunicar com o réu. 

Na contestação, o reclamado alega que tentou diversas vezes entrar em 

contato com a autora, e não a encontrou, tendo depositado a parte da 

mesma, pugnando pedido contraposto de danos morais. Em que pese as 

alegações do reclamado, o mesmo não apresenta nenhum comprovante 

que repassou as verbas devidas da parte autora, em relação ao processo 

que ao qual era seu patrono. Resta evidente que a atitude do reclamado 

foi indevida, cabendo pagar a parte autora os valores que lhe são 

devidos. Na inicial, a parte autora pleiteia o recebimento integral dos 

valores, no entanto, é certo que o advogado reclamado tem direito aos 

honorários, e que diante da ausência de apresentação do contrato entre 

as partes, deve ser determinado pela tabela vigente da OAB/MT onde 

estabelece o mínimo de 20 % (vinte por cento) para ação tramitadas no 

Juizado Especial, ressaltando que a atitude indevida do réu, será 

analisada nos danos morais. Assim, quanto aos danos materiais entendo 

devido o valor de R$ 11.816.83 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais e 

oitenta e três centavos), atualizados desde a data do levantamento do 

alvará pelo reclamado. 3.1 DOS DANOS MORAIS No que tange ao pedido 

de reparação à titulo de dano moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a parte Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que tais atitudes geram aborrecimentos diversos de 

mero dissabor, INCLUSIVES EIVADOS DE MÁ-FÉ, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida, 

nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES 

POR PARTE DE ADVOGADO QUE LEVANTA ALVARÁ E NÃO REPASSA A 

IMPORTÂNCIA À CLIENTE. DEVER DE RESSARCIR. ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO. DANOS MORAIS. O advogado na condição de procurador da parte 

é obrigado a dar contas de sua gerência, transferindo-lhes as vantagens 

provenientes do mandato, por qualquer tíulo que seja, de acordo com as 

disposições do art. 668 do Código Civil. Em tendo retido indevidamente 

valores sacados em reclamatória trabalhista, deve efetuar a restituição e 

responder pelos danos morais que sua conduta causou. Dever de 

indenizar caracterizado pela ilicitude da conduta do demandado. Montante 

adequado. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível nº 70046337515, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Victor 

Luiz Barcellos Lima, Julgado em 28/03/2013). (grifo nosso) Assim, resta 

evidente a atitude indevida do reclamado, e consequentemente seu dever 

de indenizar. Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 
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R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos pedido contraposto, entendo que 

estes são improcendentes por todo exposto acima. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

o Reclamado LUIS MARIO TEIXEIRA a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR, o 

Reclamado a pagar a quantia de R$11.816,83 (onze mil, oitocentos e 

dezesseis reais e oitenta e três centavos) à titulo de indenização por 

danos materiais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento)ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do 

evento danoso – levantamento de alvará. (Súmula 54 do STJ) Sugiro 

improcedência do pedido contraposto. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO DE MELO LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000777-46.2018.811.0004 Pólo Ativo: JUVERCINO DE MELO 

LIMA JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada no valor de R$206,76, sendo que jamais contratou 

qualquer serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a origem do débito como contrato 

assinado pela autora. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições (MUNDIAL), sendo que somente caberia danos morais 

na mais antiga, e indevidamente o autor ingressou com uma ação para 

cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral naquela. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 
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indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011947-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDES DIB FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS (EXECUTADO)

HERCULES OLIVEIRA LEAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CASTRO MORAIS OAB - GO0022484A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011947-95.2015.811.0004 Pólo Ativo: IGOR FERNANDES DIB 

FRANCO Pólo Passivo: MARCELO CASTRO MORAIS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001633-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA THAIS SANTOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001633-10.2018.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: PAMELA THAIS SANTOS ARAUJO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de obrigação, 

onde a parte autora veio aos autos informar a quitação do débito por parte 

do executado. Com efeito, cumprida a obrigação, merece o feito ser 

extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000271-70.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARLEY ARANTES DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 
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autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois a fatura que a ré esta 

cobrando não tem relação nenhuma com a autora, conforme faz prova em 

anexo. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente as 

alegações inicias, aduzindo que a autora é proprietário do imóvel e na 

época da fatura vencido, locava o imóvel para a pessoa que consta na 

fatura, devendo se responsabilizar pelos débitos. Pois bem, em que pese 

as alegações da Reclamada, verifico que é indiscutível que o imóvel 

estava locado para a pessoa que consta na fatura, sendo certo que a 

cobrança em discussão é não cabe ao autor, sendo evidente a cobrança 

indevida. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a debito em 

discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000416-29.2018.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIO ROBERTO 

RECH Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 
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amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover a regulação do feito, manteve-se inerte. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010182-89.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY FERNANDES PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

voluntário e integral da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 16956293. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011421-65.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALECKSON JUNIOR PINHEIRO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002116-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMECI MARIA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002113-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYNNE ZAMBONI SILVA PICOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002112-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENICE FARIAS DA GLORIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002118-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA LIMA ABREU SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002119-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR WILLIAN GUIMARAES BRESSAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002115-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002117-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUISIO DOS SANTOS COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FLUVIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GODOI MARTINS SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA ALVES DA SILVA PENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1- Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar 

o litígio conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os 

termos da avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, 

nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos 

do Código de Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, 

HOMOLOGO para todos os fins de direito a transação entabulada entre as 

partes, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2- 

Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001698-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GEISA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

KATIA SILVA VILELA OAB - MT0015212A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

voluntário e integral da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 17118661. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

voluntário e integral da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 17077548. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

voluntário e integral da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 17073863. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011378-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE FRANCIELLI MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÕES CAIXA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento 

voluntário e integral da dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte 

autora requer a transferência do numerário para conta bancária por ele(a) 

indicada. 2. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada no ID nº 16473200. 3. 

Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, 

o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 

e 924, II do Código de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já 

realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO o processo em 

apreço. 4. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das 

partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 5. 

Publique-se. 6. Registre-se. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERNANDES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cuida-se de inicial de obrigação de fazer de processo 

relacionado à saúde, em que o senhor Wanderson Fernandes, demandou 

contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças/MT. 2. 

Chegando a este juízo colimando concretizar a obrigação de fazer, o autor 

manifestou-se pleiteando a concessão da tutela de urgência para que a 

parte ré oportunize a realização do exame de “eletroneuromiografia” 

necessário ao seu tratamento de saúde. Todavia, da narrativa dos fatos 

nota-se que esse é apenas o exame inicial para o correto tratamento do 

autor, o qual, apresentou quadro de esclerose múltipla, e já está com 

dificuldades de andar e de falar. 3. De fato, uma análise da inaugural 

permite observar que o fim mirado pela demanda é obter recursos 

financeiros para custear o exame para o tratamento da condição 

apresentada pelo senhor Wanderson, donde se infere que seu tratamento 

pode ser por prazo indeterminado, extrapolando o teto do Juizado. Por tais 

razões, foge da competência do Juizado da Fazenda Pública demandas 

composta por tais ingredientes, neste sentido se orientou a Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ao se manifestar 

sobre o tema: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO GARANTIR O DIREITO INDIVIDUAL À 

SAÚDE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE 

NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS - CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA 

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – QUESTÕES 

RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES 

- COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. “Não há que se aplicar 

o § 2º do artigo 475 do CPC quando tratar-se de sentenças ilíquidas ou 

que decidam pretensão que não contenha natureza econômica certa, 

tampouco àquelas demandas declaratórias, constitutivas ou 

desconstitutivas cujo provimento, ou não, deixe de albergar parâmetro 
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objetivo a fim de se definir um valor certo a ser estipulado para a 

condenação.” (STJ, AgRg no AREsp 280.537/MG, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe 30/04/2014.)”. 

(CC 166632/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) 4. Ante ao exposto, diante da 

jurisprudência supracitada, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 

9.099/95 e artigo 64, §1º do Diploma Processual Civil, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo, e, em consequência, JULGO extinto o 

processo sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 6. Sentença publicada 

eletronicamente. 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 8. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 9. Expeça-se o necessário.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 93/2018-??

 O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ EDUARDO MARIANO, no uso de 

suas atribuições:

CONSIDERANDO o contido na Resolução TJ-MT/TP nº 11 de 13 de 

dezembro de 2018;

 CONSIDERANDO a recente alteração das competências correlatas às 1ª, 

2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de Cáceres/MT, ocorrida por meio da 

Resolução do Tribunal Pleno;

 CONSIDERANDO a vigência do período de recesso forense que se 

iniciará às 14h00min do dia 19/12/2018 e terá término em 07/01/2019, às 

12h00min;

 CONSIDERANDO a necessidade de redistribuição dos feitos criminais, de 

acordo com a alteração das competências;

 CONSIDERANDO a necessidade de adequação da carga horária dos 

servidores, em caráter de regime de horas extras;

 CONSIDERANDO a necessidade de auxílio a ser prestado para o Cartório 

Distribuidor para fins de redistribuição;

 CONSIDERANDO a reunião ocorrida entre o Juiz Diretor do Foro, os 

gestores judiciais das Varas Criminais, bem como a senhora Distribuidora;

 RESOLVE:

 Art. 1º - Determinar a redistribuição dos feitos e das cartas precatórias, 

rogatórias e de ordem já ajuizadas, observando-se a competência prevista 

na Resolução TJ-MT/TP nº 11 de 13 de dezembro de 2018.

 § 1º - Para evitar repetição de atos judiciais e incidência de prejuízos à 

prestação jurisdicional nas unidades judiciárias, as cartas precatórias que 

possuem atos processuais já designados ou ordenados até a data da 

publicação da Resolução TJ-MT/TP nº 11 de 13 de dezembro de 2018, que 

se deu em 17/12/2018, deverão ser cumpridas no Juízo onde tramitam.

 § 2º - As cartas pendentes de impulso processual, ou que estão no 

Cartório Distribuidor, deverão ser encaminhadas às respectivas Varas, de 

acordo com a competência prevista na Resolução TJ-MT/TP nº 11 de 13 

de dezembro de 2018.

 § 3º - Tendo em vista a necessidade de readequação do sistema Apolo, 

DETERMINO à Sra. Distribuidora que, proceda a distribuição dos feitos 

novos, de acordo com a Resolução TJ-MT/TP nº 11 de 13 de dezembro de 

2018, a partir da devida alteração no sistema pelo DAPI – Departamento de 

Aprimoramento de Primeira Instância.

 Art. 2º - Suspendo o expediente forense junto às 1ª, 2ª e 3ª Varas 

Criminais, para atendimentos externos, devendo os servidores laborarem 

nestas datas, no período compreendido entre 07/01/2019 à 11/01/2019, 

para fins de movimentação, carga e demais atos necessários para a 

redistribuição dos processos.

 § 1º - Tendo em vista que o período em questão encontra-se dentro do 

período de férias forenses (dias 20/12/2018 à 20/01/2019) e já havendo 

determinação do E. TJMT em relação aos prazos processuais, entendo 

desnecessária qualquer determinação em relação aos mesmos, devendo 

ser cumprida o Provimento nº 16/2018-CM, do E. TJMT.

 Art. 3º - Nomeio de forma temporária, o servidor Fábio Silva de Oliveira, 

mat. 32570, para auxiliar o Cartório Distribuidor nas suas funções e 

redistribuições, no período da suspensão, compreendido entre as datas 

de 07/01/2019 à 11/01/2019 e eventual prorrogação do mesmo.

 Art. 4º - CONVOCO os servidores lotados nas 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, 

bem como os servidores lotados no Cartório Distribuidor, e demais 

nomeados, para regime de horas extras, na proporção de duas horas 

diárias.

 § 1º - Especificamente em atenção aos servidores do Cartório Distribuidor 

e nomeados nesta data, pelo art. 3º, da presente Portaria, CONVOCO os 

mesmos em regime de banco de horas, para exercício do labor nos dias 

12 e 13 de janeiro de 2019, pelo período de 06 (seis) horas diárias.

 Art. 5º - DETERMINO aos servidores lotados nas 1ª, 2ª e 3ª Varas 

Criminais, que procedam a devida juntada dos documentos pendentes 

junto aos processos que serão encaminhados à redistribuição, o que 

deverá ocorrer entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2018.

 Art. 6º - DETERMINO aos gestores das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais que 

procedam ao necessário para a cobrança da devolução das cargas 

existentes nos processos pelo Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advogados, Peritos, Assistentes Sociais, Psicólogos, dentre outros, para 

fins de redistribuição dos mesmos.

 Art. 7º - DETERMINO à Diretoria que proceda a intervenção necessária, 

junto ao DAPI – Departamento de Aprimoramento de Primeira Instância, 

para as devidas adequações no sistema Apolo, visando a correta 

redistribuição dos feitos já existente e eventualmente, a devida distribuição 

de novos feitos.

 Art. 8º - Os processos urgentes e relacionados à réus presos, que 

necessitem de decisão judicial, antes do início das férias forenses, tais 

como pedidos de revogação de prisão preventiva, liberdade provisória, 

progressão de regime, dentre outros, deverão ser encaminhados à 

redistribuição, com urgência, ainda na presente data.

 Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo a Diretoria 

do Foro proceder às devidas comunicações e ciências.

 Cáceres-MT, 17 de dezembro de 2018.

 José Eduardo Mariano

 Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001714-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAUL ARAUJO PAULINO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS ARAUJO PAULINO (REQUERENTE)

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (REQUERENTE)

LUANA DE ARAUJO PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001714-84.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PATRICIA DE ARAUJO 

PAULINO, ANTONIO CARLOS ARAUJO PAULINO, PAUL ARAUJO 

PAULINO, LUANA DE ARAUJO PAULINO REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Patrícia de 

Araujo Paulino, Antonio Carlos Araujo Paulino, Paul Araujo Paulino e Luana 

de Araujo Paulino no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores referentes ao PIS/PASEP e FGTS não sacados 

em vida pela de cujus Maria Aparecida Araujo. Aduzem os requerentes 

que são herdeiros de Maria Aparecida Araujo, falecida em 12 de setembro 

de 2016. Juntou os documentos pertinentes. Requisitadas informações à 

agência local da Caixa Econômica Federal, confirmou-se a existência de 

valores nas contas de titularidade da falecida (ID 9372521). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos autos 

demonstração de que os requerentes são efetivamente herdeiros da “de 

cujus”, consoante se observa por meio dos documentos que instruíram a 

exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta 

vinculada (FGTS) poderá ser movimentada quando advir o falecimento do 

trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas 

em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a 

matéria já se decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 
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valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Patrícia de Araujo Paulino, Antonio Carlos Araujo Paulino, Paul 

Araujo Paulino e Luana de Araujo Paulino a levantar o saldo existente na 

conta vinculada em nome da “de cujus”Maria Aparecida Araújo, na 

proporção exata para cada herdeiro. Expeça-se o necessário. Sem 

custas, haja vista que os Requerentes são beneficiários da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado e observadas as cautelas legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de março de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002671-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. F. (REQUERENTE)

P. R. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002671-51.2018.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO ROBERTO CORREIA, 

DINAIR BARBOSA DE FREITAS Vistos, etc. Trata-se de Homologação de 

Acordo Extrajudicial proposta por Paulo Roberto Correia e Dinair Barbosa 

de Freitas, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos, as partes entabularam acordo em relação à 

modificação da guarda da adolescente Paola de Freitas Correia. 

Consignaram que a guarda das filhas será exercida unilateralmente pelo 

genitor e, com isso, serão cessados os descontos em folha de pagamento 

deste. Assim, pugnam pela sua homologação e consequente extinção e 

arquivamento do feito. Instado a manifestar-se, o representante do 

Ministério Público opina favoravelmente a homologação do acordo, nos 

termos propostos pelos requerentes. Deste modo, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes (Id. 13684099). Posto isso, tendo em vista que as partes 

transacionaram, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Oficie-se à fonte pagadora do Requerente, determinando sejam cessados 

os descontos em folha dos alimentos anteriormente definidos. Sem custas. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Às providências. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003338-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELIO SILVA FILHO (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico que procedo com a 

juntada do alvará nº 53/2018, devidamente assinado . Cáceres, 7 de 

agosto de 2018. LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006846-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO ALVES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JESUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006846-88.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ALMIRO ALVES RIBAS 

REQUERIDO: FLAVIANA JESUS DOS SANTOS Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta quaisquer documentos 

que demonstrem a união havida entre o requerente e a interditanda. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos documentos que comprovem a 

união havida, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 14 de dezembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001498-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. O. (RÉU)

F. S. D. O. (RÉU)

L. S. D. O. (RÉU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o 

advogado, constituído pela parte autora, para comparecer na Audiência de 

Mediação que foi redesignada para o dia 14/03/2019 às 16: 30 horas que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cáceres - 

CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 240361 Nr: 8197-16.2018.811.0006

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSDLC, ERCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - 

OAB:5.793, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 Diante disso, após acompanhamento dos relatórios apresentados pela 

equipe técnica vejo que os menores devem ser reintegrados de imediato 

na família de origem.Posto isso, determino que os menores adolescentes 

ÉRICA DAYENE RAMOS LARA , EVELIN MAYKELY RAMOS LARA e 

WILLIAN WACLEY RAMOS LARA sejam reintegrados na família dos 

genitores, Orácio de Souza Dias Lara Cordeiro e Eliane Ramos Cordeiro 

Lara, devendo ter o acompanhamento periódico pelo CRAS até o momento 

em que se fizer necessário, sendo desde já constatado que seja no 

mínimo por 06 (seis) meses, devendo ser encaminhado relatório mensal a 

este juízo.Expeça-se a Guia de Desligamento dos menores da Casa da 

Criança de Cáceres/MT.Às providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 
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autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 35,00. Para tanto deverá 

a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 2785-22.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONA-SE os autos para INTIMAÇÃO da Parte Autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se no feito requerendo o que 

entender de direito. Por oportuno, considerando a apresentação de novos 

endereços do Requerido, se acaso houve interesse na expedição de 

Mandado/Carta Precatória, deverá a Parte Autora já promover a juntada 

das guias para diligência e/ou distribuição de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida para apresentar alegações finais de forma 

escrita no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58016 Nr: 4362-40.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALP, CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVP, JGOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Checchin Júnior - 

OAB:3329

 Nos termos do art. 152, IV, do CPC, INTIMA-SE a Parte Autora para 

manifestar-se acerca do Requerido. Consta pedido às folhas 211/213 para 

expedição de Certidão de Admissão da Execução, sendo que a mesma já 

fora expedida conforme folha 196 dos autos. Nesse sentido, se houver 

interesse da Parte Autora na expedição de nova Certidão, deverá 

promover o recolhimento da guia. A emissão da guia é realizada através 

do endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “PRIMEIRA 

INSTÂNCIA - FÓRUM/COMARCAS” > “Certidão de Distribuição p/ 

Processos de Execução”. Deverá a parte promover o preenchimento dos 

dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o comprovante 

de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130215 Nr: 8847-44.2010.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO CÉSAR SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLEN CRISTINA CELESTINA 

DOS SANTOS - OAB:12.167/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT

 Nos termos do art. 152, IV, do CPC, promove-se a INTIMAÇÃO do 

EXEQUENTE para que junte aos autos cálculo atualizado do débito para 

fins de intimação do EXECUTADO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57086 Nr: 3517-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 3517-08.2006.8.11.0006 Código 57086 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Polo Passivo CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA

CITANDO

CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA, CPF n. 595.347.152-00, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.584,16 (nove mil 

quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção monetária e do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento 

(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no 

mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de CÉLIO 

ANTÔNIO DA SILVA tendo por objeto quitação de débito referente ao 

Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária n. 3713, 

firmado em 19/06/2002.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5082 Nr: 338-47.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR MARREIRO BATISTA, VALCIR RESENDE 

DE MORAIS, VENCESLAU RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:15715-A

 Código n. 5082
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DECISÃO

Extrai-se dos autos que foi levado a cabo o bloqueio de valores pelo 

BACENJUD às fls. 107/109. Em petição de fls. 121/122 o executado Valcir 

Resende Morais requer a nulidade do bloqueio realizado e oportunização 

de prazo para se manifestar acerca do pedido de desconstituição da 

penhora realizado pelo exequente à fl.120.

1 - Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade do bloqueio 

realizado, contudo, verifica-se que o item 7 da decisão de fl. 106 não foi 

cumprido. Assim, INTIME-SE a parte executada acerca da constrição 

realizada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 854, §3º do CPC, por meio de seu advogado constituído à fl. 123.

2 – Acerca do pedido do exequente sobrea a desistência da penhora dos 

semoventes realizada em 31.08.1995 (fls. 40/41) DEFERE-SE tal pedido, 

em virtude do lapso temporal entre a penhora dos semoventes até a 

presente data e porque a execução se processa no interesse do dono do 

crédito, que dispõe da faculdade de desistir da penhora.

3 – Resta INDEFERIDO, portanto, o pedido do executado Valdir às fls. 

121/122 no que tange a abertura de prazo para se manifestar acerca da 

desistência da penhora (fls. 98/99), pelos motivos mencionados no item 

anterior.

4 – INDEFERE-SE o pedido de suspensão dos autos de execução pela 

ausência de bens passíveis de penhora, em primeiro lugar porque os 

presentes autos já foram suspensos pelo mesmo motivo desde 

13.12.1996 (fl. 59) até 05.09.1195 (fl. 70), em segundo lugar porque não 

há que se falar em ausência de bens passíveis de penhora, tendo em 

vista o resultado do Renajud realizado (fls. 114/115).

5 – Diante disso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias promover o andamento da execução, nos termos do 

despacho à fl. 106, sob pena de extinção ou arquivamento.

6 – Após o transcurso dos prazos, CERTIFIQUE-SE e remetam-se 

CONCLUSOS para posteriores deliberações.

 Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5082 Nr: 338-47.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR MARREIRO BATISTA, VALCIR RESENDE 

DE MORAIS, VENCESLAU RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:15715-A

 Nos termos do art. 152 do CPC IMPULSIONA-SE os autos para INTIMAÇÃO 

da Parte Executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da constrição realizada (CPC, art. 854, §3).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59616 Nr: 5943-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAILDA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:112.202, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 5943-90.2006.8.11.0006 Código 59616 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA

Polo Passivo IVAILDA SANTOS SILVA

CITANDO

IVAILDA SANTOS SILVA, CPF n. 070.421.668-09, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 59.440,68 (cinquenta e 

nove mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção 

monetária e do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (20 dias), ficará isento (a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA em face de IVAILDA SANTOS 

SILVA tendo por objeto quitação de débito referente ao Contrato de 

Alienação Fiduciária em Garantia, Grupo de Consórcio 1108, Cota de 

Participação 005, firmado em 01/10/2004.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151293 Nr: 10125-12.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFSN

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

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 8662-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA DA SILVA ALMEIDA LTDA ME, 

MARIA NICE ALMEIDA, JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 8662-69.2011.8.11.0006 Código 139098 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Polo Passivo ALMEIDA DA SILVA & ALMEIDA LTDA – ME

MARIA NICE ALMEIDA

JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA

CITANDO

ALMEIDA DA SILVA & ALMEIDA LTDA – ME, CNPJ n. 10.844.925/0001-72; 

MARIA NICE ALMEIDA, CPF n. 207.965.361-04; JOCIMAR ALMEIDA DA 

SILVA, CPF n. 778.761.801-91, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.584,16 (nove mil 
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quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção monetária e do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento 

(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no 

mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de ALMEIDA DA SILVA & ALMEIDA LTDA – 

ME, MARIA NICE ALMEIDA e JOCIMAR ALMEIDA DA SILVA tendo por 

objeto quitação de débito referente à Cédula de Crédito Bancário CCB 

19-9, firmado em 07/08/2009.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136157 Nr: 5327-42.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, RUBENS CORBELINO JUNIOR - OAB:15904/E

 Nos termos do art. 152 do CPC promove-se a INTIMAÇÃO da EXEQUENTE 

para promover a retirada da Certidão de Admissão da Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52214 Nr: 1442-93.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 1547-36.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATER DEI, HELIO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, DOUGLAS ALVES DA CRUZ - OAB:5059, EVELYN HACK 

BIDIGARAY - OAB:7247

 Nos termos do art. 152 do CPC, IMPULSIONA-SE os autos para 

INTIMAÇÃO da Requerida a fim de esclarecer que as custas para 

distribuição da Carta Precatória aludida devem ser realizadas para a 

Comarca de Porto Seguro/BA e não para Sorriso/MT, deverá a Parte 

Requerida promover as diligências necessárias para distribuição da Carta 

Precatória na Comarca de Porto Seguro/BA, sendo que a missiva será 

devidamente encaminhada via Sistema Malote Digital, devendo a parte 

Requerida unicamente proceder o recolhimento, no Juízo Deprecante, das 

guias necessárias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006842-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FARIA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006842-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILO FARIA MALHEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Nos termos do art. 321 do CPC, intime-se 

a parte Autora para emendar a inicial esclarecendo em qual segmento da 

tabela anexa a Lei do DPVAT se enquadra a suposta lesão sofrida 

nos“arcos costais”, justificando o pedido de indenização no valor de 

R$3.375,00. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006838-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO OVIDIO TINGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006838-14.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO OVIDIO TINGO RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. 

Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da 

justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em 

seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que 

não possuem condições de arcar com as despesas processuais. No 

entanto, a nova legislação processual civil se ateve a mencionar que o 

beneficio deveria ser concedido à pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de insuficiência. 

Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas normas 

processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo com os 

valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse aspecto, 

no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto constitucional 

prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser de todo afastada, sendo a declaração de 

pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros elementos 

capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no presente 

caso, há elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência, 

tendo em vista a aquisição de veículo automotor (novo), bem como a 

informação de ser militar de carreira. Deste modo, diante da previsão do 

artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 
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requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópia carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006844-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006844-21.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: THIAGO APARECIDO 

FAZIO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento 

nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do 

taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

efetue/comprove o recolhimento, desde já fica analisada a inicial nos 

seguintes termos: Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento 

do débito, custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 

integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. O exequente indicará bens do Executado sob os quais recairá 

a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe será menos 

onerosa (art. 829, §2°). Ao requerer a substituição do bem penhorados, o 

executado deverá indicar onde são encontrados, acompanhado ainda de 

prova de propriedade e respectiva certidão negativa ou positiva de ônus 

(art. 847, §2°) bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte a 

realização da penhora. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art.830, do Novo Código de Processo Civil. A penhora deverá 

recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 

Conste no mandado que o Executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231 do CPC. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006853-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006853-80.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: EPAMINONDAS 

ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, determino que o autor complemente a inicial nos seguintes 

termos: a) promova o recolhimento das custas/taxas iniciais; b) Corrija o 

valor da causa de modo a adequá-lo ao valor atualizado da dívida, uma 

vez que apontou como valor da causa a importância de R$61.803,72 

enquanto que informou em sua causa de pedir que a dívida atualizada é de 

R$29.777,11. c) indique o responsável pelo depósito do veículo, uma vez 

que apresentou lista com dezenas de pessoas, aparentemente de vários 

locais do país, sendo necessário, para otimizar os trabalhos, a pessoa 

responsável por receber o veículo em depósito na cidade de Cáceres/MT. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1006850-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CARLOS MAMORE FERREIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006850-28.2018.8.11.0006. 

ORDENANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ORDENADO: BENEDITO CARLOS MAMORE FERREIRA Vistos etc. 

Cumpra-se a carta de ordem, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Tribunal Pleno o inteiro teor dos atos 

praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006852-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DERICK RODRIGO PRADO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006852-95.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DERICK RODRIGO PRADO DE AMORIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de cobrança 

de diferença de seguro DPVAT. Na exordial a parte afirma que esta 

acometida de invalidez permanente e requer o recebimento da diferença. 

Analisando os documentos, não existe um mínimo de indício para 

corroborar a assertiva descrita na petição. Ademais, menciona na inicial 

que possui direito ao recebimento de 100% da tabela de referência, no 

entanto, conforme redação do art. 3° da Lei 6.194/1974 o valor máximo de 

indenização é devido apenas e tão somente nos casos de morte e 

invalidez permanente – o que aparentemente não é o caso do autor. 

Assim, emende a exordial para juntar documentos comprobatórios do 

alegado, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. Cáceres/MT., 17 

de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006860-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

NEDIR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006860-72.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: NEDIR DO NASCIMENTO, EDILZA DO NASCIMENTO Vistos 

etc. Considerando a regra de competência estabelecida pela Resolução n. 

005/2014-TP, promovo a redistribuição do feito ao Juízo da Primeira Vara. 

Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006869-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)
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OSMAR DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

JUCILEI DOS SANTOS VENTURA (REQUERIDO)

CLAUDECI FERREIRA DE PALA (REQUERIDO)

RICARDO SILVA (REQUERIDO)

RODNEI ALVES (REQUERIDO)

GILSIMAR FERNANDES MARQUES (REQUERIDO)

GILMAR DOS SANTOS VENTURA (REQUERIDO)

FABIO DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

FABIO PARAIBA (REQUERIDO)

TALITA STEFANI DA SILVA (REQUERIDO)

CRISTIEU XEIXAS (REQUERIDO)

GILSON ANTONIO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

MARCIO CAVALIERI (REQUERIDO)

DECO DE TAL (REQUERIDO)

BRANCO DE TAL (REQUERIDO)

ADELSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006869-34.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: OSMAR DA COSTA MARQUES, EDNA DIVINA MARQUES 

DO AMARAL REQUERIDO: FABIO PARAIBA, BRANCO DE TAL, DECO DE 

TAL, MARCIO CAVALIERI, FABIO DE SOUZA, ADELSON NUNES DE 

OLIVEIRA, GILSIMAR FERNANDES MARQUES, RODNEI ALVES, RICARDO 

SILVA, DIVINO ALVES PEREIRA, CRISTIEU XEIXAS, RICARDO DE 

OLIVEIRA, GILMAR DOS SANTOS VENTURA, CLAUDECI FERREIRA DE 

PALA, JUCILEI DOS SANTOS VENTURA, MARIA APARECIDA ALVES, 

GILSON ANTONIO, TALITA STEFANI DA SILVA, FABIO DA SILVA ALVES 

Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. 

Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro 

teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie 

baixa nos registros. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006875-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

ADAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA DA SILVA E ANA MARQUES GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELSO DE MACEDO OAB - 274.414.581-53 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006875-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADAO VIEIRA, ROSILENE MARIA DA COSTA VIEIRA RÉU: ESPÓLIO DE 

LUIZ GARCIA DA SILVA E ANA MARQUES GARCIA REPRESENTANTE: 

JOAO CELSO DE MACEDO Vistos, etc. Cuida-se de usucapião proposto 

por Adão Vieira e Rosilene Maria da Costa Vieira em face de Espólios de 

Luiz Garcia da Silva e Ana Marques Garcia, representados por João Celso 

de Macedo. Nos termos do arts. 319 e 320 do CPC, faculto à parte autora 

emendar a inicial em 15 dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes 

pontos: I I - atribuir à causa o valor compatível ao patrimônio perseguido 

(art. 292, §3º, CPC), utilizando-se como parâmetro a estimativa do valor 

venal ou de mercado do imóvel objeto do pedido e II - termos do art. 2º, §4º 

do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias; Acaso cumpra as providências acima indicadas, desde já fica 

analisada a inicial nos seguintes termos: Citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do CPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004310-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EMBARGADO)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004310-07.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO EMBARGADO: NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE 

SOUZA Tendo sido juntado documento na impugnação - id. Num. 

15859523, faculto aos Embargantes manifestarem no prazo de 15 dias. 

Esclareçam as partes quanto às provas que pretendem efetivamente 

produzir, no mesmo prazo. Sem prejuízo, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 17:30 horas. O não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Ficam as partes intimadas 

para comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Caceres, 17 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON COSTA MARQUES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004388-98.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: WILSON COSTA MARQUES JUNIOR 

Esclareçam as partes quanto às provas que pretendem efetivamente 

produzir, justificando sua pertinência e necessidade, no prazo de 15 dias. 

Sem prejuízo, designe audiência de tentativa de conciliação junto ao 

Centro Judiciário de Cáceres. O não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Caceres, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO BRAGA OAB - PR67248 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002406-83.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 174.620,83 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ROSALVO CARNEIRO Endereço: RUAS DOS 

MARINHEIROS, 66, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: RUA CORONEL JOSÉ 

DULCE, 234, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA/EMBARGADA para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar os embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos, documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 17 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006350-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANE CRISTINA DE LIMA SOUZA OAB - MS21463 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE RIBEIRO LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1006350-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 66.257,68 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE 

Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 194, ANDAR 2, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSIANE 

RIBEIRO LOPES Endereço: AVENIDA SANGRADOURO, 1015, AP. 11, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mais precisamente para manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça (ID Num. 17087257), documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006869-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

OSMAR DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

JUCILEI DOS SANTOS VENTURA (REQUERIDO)

CLAUDECI FERREIRA DE PALA (REQUERIDO)

RICARDO SILVA (REQUERIDO)

RODNEI ALVES (REQUERIDO)

GILSIMAR FERNANDES MARQUES (REQUERIDO)

GILMAR DOS SANTOS VENTURA (REQUERIDO)

FABIO DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

FABIO PARAIBA (REQUERIDO)

TALITA STEFANI DA SILVA (REQUERIDO)
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CRISTIEU XEIXAS (REQUERIDO)

GILSON ANTONIO (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

MARCIO CAVALIERI (REQUERIDO)

DECO DE TAL (REQUERIDO)

BRANCO DE TAL (REQUERIDO)

ADELSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1006869-34.2018.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: OSMAR DA COSTA 

MARQUES Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1.478, CENTRO, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 Nome: EDNA DIVINA MARQUES DO AMARAL 

Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, 1.478, EM FRENTE A TODIMO, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIO 

PARAIBA Endereço: desconhecido Nome: BRANCO DE TAL Endereço: 

desconhecido Nome: DECO DE TAL Endereço: desconhecido Nome: 

MARCIO CAVALIERI Endereço: desconhecido Nome: FABIO DE SOUZA 

Endereço: desconhecido Nome: ADELSON NUNES DE OLIVEIRA Endereço: 

desconhecido Nome: GILSIMAR FERNANDES MARQUES Endereço: 

desconhecido Nome: RODNEI ALVES Endereço: desconhecido Nome: 

RICARDO SILVA Endereço: desconhecido Nome: DIVINO ALVES PEREIRA 

Endereço: desconhecido Nome: CRISTIEU XEIXAS Endereço: 

desconhecido Nome: RICARDO DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido 

Nome: GILMAR DOS SANTOS VENTURA Endereço: DEPUTADO AIRTON 

REIS, ALTO BOA VISTA, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

Nome: CLAUDECI FERREIRA DE PALA Endereço: desconhecido Nome: 

JUCILEI DOS SANTOS VENTURA Endereço: desconhecido Nome: MARIA 

APARECIDA ALVES Endereço: desconhecido Nome: GILSON ANTONIO 

Endereço: desconhecido Nome: TALITA STEFANI DA SILVA Endereço: 

desconhecido Nome: FABIO DA SILVA ALVES Endereço: desconhecido 

REMESSA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO CENTRAL DE 

MANDADOS JUSTIÇA GRATUITA SETOR – 4 Por determinação do MM. Juiz 

de Direito da Comarca de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à remessa 

da carta precatória para cumprimento na forma deprecada, nos termos do 

despacho retro exarado. Segue em anexo documentação integral da 

missiva para conhecimento e providências. Cáceres/MT, 17 de dezembro 

de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário Documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002663-11.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.073,21 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1374, 12 ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 POLO 

PASSIVO: Nome: ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL Endereço: RUA 

BARBOSA, 70, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL Endereço: DOS BARBOSA, 70, 

VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EXEQUENTE para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça (ID Num. 17118686), documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas.(Assinado 

Digitalmente) Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR Vistos, 

etc. Reoportunizo à parte Autora se manifestar nos autos requerendo o 

que entender pertinente para prosseguimento do feito, no prazo de 05 

dias, especialmente indicando se aceita a proposta de parcelamento 

formulada pelo Réu ou, rejeitando, pugnando pela medida de seu 

interesse. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, 
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novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006605-51.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: RAFAEL ALVES DE 

MENEZES Juiz de Direito Vistos, etc... Defiro tão somente o prazo de 90 

dias de suspensão. Decorrido o prazo, manifeste-se o Autor requerendo o 

que entender pertinente para localização do bem e/ou outras medidas que 

entender pertinentes. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004039-32.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA Vistos, etc. O último endereço 

diligenciado (ids. 16411114 e 16943936), no qual restou infrutífera a 

tentativa de citação do Réu, foi obtido por meio de pesquisa realizada por 

este Juízo. Portanto, indefiro o pedido de nova consulta (id. 17055222), 

cabendo à parte Exequente diligenciar em busca de novo endereço para 

citação do Executado e/ou requerer as medidas pertinente para tanto. 

Assim, fica o Autor intimado para requerer as medidas pertinentes para 

satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias. Após, novamente 

conclusos. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES BARRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000623-22.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANDRE AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES RÉU: CESAR 

RODRIGUES BARRINHO Vistos, etc... Manifestem as partes quanto ao 

interesse na produção de outras provas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando sua pertinência, necessidade e finalidade. Após retorne 

concluso para saneamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003975-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEN MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WILLEN MARTINS DA SILVA Segundo consta 

na certidão de id. Num. 16071377 - o Requerido não esta em local incerto. 

Assim, desnecessário a realização de pesquisa de endereço. 

Reoportunizo proceder o devido andamento aos autos, em quinze dias. 

Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006295-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI OAB - PR46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006295-11.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI EXECUTADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, etc. Intime-se a devedora, na 

pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim de que este 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e honorários 

(10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o pagamento parcial no 

prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, §2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário sem prejuízo da realização de diligências no 

sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão 

do feito após a expedição do mandado de penhora, avaliação e demais 

atos. Cumpra-se. Caceres, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006295-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI OAB - PR46338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006295-11.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: FLAVIA COSTA TAKAKUA DONINI EXECUTADO: SIPAL 
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INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos, etc. Intime-se a devedora, na 

pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do CPC), a fim de que este 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

prevista do art. 523 do CPC. Acaso não efetue o pagamento no prazo 

acima, incidirá ainda sobre o montante devido multa (10%) e honorários 

(10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. Efetuado o pagamento parcial no 

prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, §2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário sem prejuízo da realização de diligências no 

sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão 

do feito após a expedição do mandado de penhora, avaliação e demais 

atos. Cumpra-se. Caceres, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002550-57.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO Vistos etc. Reitero o despacho anterior no sentido de 

que o pedido formulado pela autora em suas últimas manifestações, já foi 

atendido no despacho contido no id. 12415437 - Pág. 1. Naquela ocasião o 

Juízo apreciou o pedido do credor contido no id. 12139027 - Pág. 1 cujo 

teor está sendo reproduzido no pedido protocolado no dia 09/11/2018 (id. 

17024604 - Pág. 1). Assim sendo, intimo novamente o autor para que 

manifeste e requeira o que entender pertinente ao feito, notadamente 

postulando outras medidas/diligências visando a localização do devedor. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias ficando o exequente advertido de que 

a inércia poderá resultar no arquivamento da execução. Cáceres/MT., 17 

de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004761-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE JOSÉ DA SILVA (RÉU)

JOSÉ BENEDITO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004761-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES RÉU: JOSÉ BENEDITO DA CRUZ, 

LUCINEIDE JOSÉ DA SILVA Vistos etc. Intimo a Defensoria Pública para 

que em 5 dias informe se houve a composição de acordo entre as partes. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000466-83.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ Vistos etc. Intimo novamente o autor, por meio de seu Advogado, 

para que no prazo de 5 dias informe seus dados bancários para a 

transferência dos valores depositados neste processo. Caso decorra o 

prazo sem que a parte apresente a informação requisitada, arquivem-se 

os autos, ficando anotado ainda que nesta hipótese, posterior 

levantamento dos valores dependerá do recolhimento das custas 

inerentes ao desarquivamento. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000466-83.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ Vistos etc. Intimo novamente o autor, por meio de seu Advogado, 

para que no prazo de 5 dias informe seus dados bancários para a 

transferência dos valores depositados neste processo. Caso decorra o 

prazo sem que a parte apresente a informação requisitada, arquivem-se 

os autos, ficando anotado ainda que nesta hipótese, posterior 

levantamento dos valores dependerá do recolhimento das custas 

inerentes ao desarquivamento. Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000320-08.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: R. PEREZ 

RESTAURANTE - ME, RODRIGO PEREZ Vistos etc. Aguarde-se a 

realização da audiência para tentativa de autocomposição entre as partes. 

Após retorne concluso para a análise das questões pendentes. 

Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 133 de 798



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005403-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA RÉU: ADEMIR FERNANDES Vistos etc. 

Este juízo já realizou pesquisa do endereço do Requerido no endereço de 

id. Anoto que o CPF informado na inicial consta como titular: CPF: 

327.908.561-68 Nome Completo: ROSA DE FERNANDES Nome da Mãe: 

Data de Nascimento: 18/05/1935 Título de Eleitor: 0000000000000 

Endereço: R CEL JOSE DULCE 247 CENTRO CEP: 78200-000 Municipio: 

CACERES UF: MT Como já foi realizado pesquisa na Receita Federal, 

procedo a pesquisa no sistema Siel - Justiça Eleitoral: Dados do Eleitor 

Nome ADEMIR FERNANDES Título 011871101856 Data Nasc. 14/02/1971 

Zona 2 Endereço SHTQ QUADRA 03 CONJUNTO 060 CASA 04 Município 

BRASÍLIA UF DF Data Domicílio 27/03/2006 Nome Pai LAURO FERNANDES 

Nome Mãe ROSA DE ABREU FERNANDES Naturalidade CÁCERES, MT Cód. 

Validação 8bdb2af0811d474194dfb01455c66a6 Designe nova audiência. 

Depreque a citação no endereço acima e no obtido na pesquisa de id.Num. 

15329644 - Pág. 1. No mais, aguarde-se a resposta das Procuradorias. Em 

havendo a citação, aguarde-se ainda o decurso do prazo para a defesa. 

Após nova tentativa de citação e sendo esta novamente frustrada, caso a 

autora requeira a citação por edital, fica desde já deferida. Em sendo 

expedido o edital de citação, e ocorrendo o decurso do prazo sem o 

comparecimento do réu, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para que 

exerça o encargo de curadora especial neste feito, no prazo de 15 dias. 

Cáceres/MT., 17 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003457-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003457-32.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Antes de apreciar o 

pedido de expedição de alvará, manifeste a parte Exequente sobre a 

exceção de pré-executividade de id. Num. 16361763 , em cinco dias, nos 

termos do art. 9º do CPC. Caceres, 17 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (RÉU)

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1003493-40.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 15.044,35 

ESPÉCIE: [TRANSPORTE TERRESTRE]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ADEVAIR CEVADA DE MORAIS Endereço: pinto de 

Araujo, q. 15, l. 03/04, jardim ipanema, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A - UTIL Endereço: AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 2599, 

VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 02063-000 Nome: REAL 

EXPRESSO LIMITADA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7034, - DE 8346 

A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, para que no prazo de 10 

dias manifeste-se acerca da correspondência devolvida e anexada aos 

autos. Cáceres, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

 

Aguardando decurso de prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006164-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006164-36.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 84.903,04 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 113, 9 Andar, BOTAFOGO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22270-000 POLO PASSIVO: Nome: RADIO 

JORNAL DE CACERES LTDA Endereço: Rua São Pedro, 806, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar Vossa Senhoria, na qualidade de representante da Parte Autora, 

com fito de que manifeste-se, no prazo de 10 dias, acerca da proposta de 

honorários juntada ao processo pelo perito. Cáceres, 17 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006889-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006889-25.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUZENIL PEREIRA NEVES RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A A petição inicial 

é inepta, já que não descreve em que consistiu o contrato, época da 

contratação, valores, forma de pagamento, número de parcelas, não 

aponta qual é o critério a ser adotado para postular a revisão do contrato, 

e sequer esta instruída com cópia do contrato. Inexiste qualquer início de 

prova da existência da relação jurídica e o valor da causa não esta 

suficientemente esclarecido se tem correspondência com o objeto da lide. 

Faculto ao Autor emendar e cumprir todos os ditames do CPC, inclusive 

deverá demonstrar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Caceres, 17 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000599-28.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NATALY GISELE ALVES LEITE Depreque a busca e apreensão e citação 

no endereço informado na petição de id. Num. 17061167. Caceres, 17 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006164-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REQUERIDO)

 

Aguardando devolução de AR

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que no prazo de 30 dias, providencie o custeio do ato 

notarial, com o fito de que seja feita a averbação dos imóveis penhorados 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Cumpre informar que a(s) providência(s) deve(m) ser comprovada(s) nos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006668-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER KILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006668-42.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KLEBER KILSON DA SILVA Vistos, etc... Com razão a parte Autora. 

Assim, recebo a inicial nos seguintes termos: Com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000539-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA LOPES LIMA (RÉU)

DANIEL GARCIA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000539-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA Cuida-se de ação monitória visando recebimento de valores 

repassados através do contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa 

Flex nº 018.406.605. Depreende dos termos do contrato que o valor 

cobrado diz respeito a um crédito rotativo, até o limite de R$ 100.000,00 

reais, ficando ajustado que as quantias, quando liberadas, seriam 

transferidas para a conta corrente de depósitos do financiado nº 

000.018.806-9. Inobstante na inicial conste a juntada do demonstrativo de 

conta vinculada (extrato apenas do suposto valor disponibilizado, juros 

incidentes e amortizações), e que aparentemente atenda ao comando da 

súmula nº 247 do STJ, entendo que não existe prova suficientemente da 

efetiva disponibilização do capital, pois, somente através do extrato de 

movimentação da conta é possível a sua demonstração. Tal conclusão é 

por demais pertinente, já que além da necessidade de prova da 

disponibilização e utilização do valor contrato, na cláusula 7º, parágrafo 

segundo, consta que a taxa de juros poderia ser reajustada, a partir da 

publicação da nova taxa no extrato de conta corrente do financiado. Ora, 

sem a disponibilização do extrato é impossível este juízo aferir se taxa de 

juros foi efetivamente alterada. Assim, determino a intimação da parte 

Autora para que proceda a juntada do extrato da conta indicada no 

instrumento contratual, desde a data do efetivo e suposta 

disponibilização/utilização dos valores, até a data do ajuizamento da ação, 

no prazo de 15 dias, sob pena de improcedência por ausência de prova 

material da obrigação. Como já aventado na exordial, a ação foi ajuizada 

em desfavor da pessoa jurídica, posteriormente excluída do pólo passivo. 

Como ocorrerá superveniente aprovação do plano de recuperação, 

indique o Credor ainda qual foi o valor efetivamente habilitado nos autos de 

recuperação em relação à operação objeto da lide. Sem prejuízo, e mesmo 

que revéis os Demandados, determino a designação de audiência de 

tentativa de conciliação junto ao Centro Judiciário de Resolução de 

Conflitos de Caceres. Intimem-se as partes. Caceres, 17 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001935-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001935-04.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE FERNANDO LEITE RÉU: HERLLAN CAVALCANTE LEAL Vistos, etc. 

José Fernando Leite, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

ingressou com ação de exigir contas com pedido de tutela de urgência, em 

face de Herllan Cavalcante Leal. Aduz o Autor, em síntese, ter firmado 

procuração pública onde conferiu poderes específicos ao Requerido, 

dentre eles, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança, contratar 

empréstimos, dentre outros, podendo representa-lo junto a qualquer 

instituição financeira. Afirma que, contudo, não pretende que o Requerido 

continue atuando em seu nome como procurador, uma vez que este teria 

extrapolado os poderes a ele conferidos, especialmente por ter realizada 

a emissão irregular de cheques, que levaram ao ingresso de demanda – 

ação monitória - em desfavor do Autor. Alega que a procuração pública 

constou a obrigação de prestação de contas, razão pela qual deseja que 

o Réu preste esclarecimentos sobre os atos praticados, especialmente 

quanto a origem de supostos pagamentos que envolvem valores maiores 

do que os movimentados, que o impedem de promover o cancelamento de 

sua conta bancária haja vista a existência de diversos débitos promovidos 

pelo Réu. Assevera que muito embora tenha buscado a solução pacífica 

da controvérsia junto ao Réu, não obteve êxito. Pugna pela concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar que o Requerido deixe de 

praticar qualquer dos atos outorgados pelo Requerente na procuração 

pública. No mérito, pugnou pela condenação do Requerido à prestação de 

contas no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência. Juntou documentos de ids. 3049808, 

3048616, 3049796, 3049777, 3205930, 3205977. A tutela de urgência foi 

indeferida, tendo por fundamento o fato de que a vontade do Autor 

poderia ser efetivada pela simples manifestação em Cartório Extrajudicial 

(id. 3221295). Citado, o Requerido apresentou contestação no id. 

4739735, alegando, preliminarmente de carência da ação por ausência de 

interesse de agir, uma vez que não teria restado demonstrado o direito do 

autor na prestação de contas. No mérito, afirma que muito embora tenha 

sido outorgada procuração para que efetuasse movimentações bancárias 

em nome do Autor, a conta mantida junto a instituição SICREDI era utilizada 

tão somente para movimentações da empresa da qual as partes eram 

sócios. Alega que após o fim da sociedade e fechamento da empresa, não 

mais exerceu qualquer dos poderes a ele outorgados pelo Autor, deixando 

de atuar como seu procurador. Defende que a administração da empresa 

era de responsabilidade das partes, de modo que a conta bancárias era 

movimentada por ambos, porquanto as movimentações realizadas são de 

responsabilidade solidária entre as partes. Após tecer seus argumentos, 

pugnou pela total improcedência da demanda. Juntou documentos de ids. 

4739735, 4739742, 4739749. Impugnação à contestação nos ids. 5034125 

e 5034148. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera (id. 6836761). No 

id. a parte Autora formulou novo ou pedido de concessão de tutela de 

urgência para o fim de que seja determinada a revogação da procuração, 

sob o fundamento de que embora tenha procurado promover a averbação 

junto ao Cartório, contudo, não obteve êxito. A tutela de urgência foi 

concedida por meio da decisão de id. 8292614. No id. 13245773 o Autor 

pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. No 

tocante a preliminar arguida pelo requerido, desde já fica refutada pelos 

fundamentos a seguir expostos: O interesse de agir, disposto no art. 17 

do Novo CPC, e pode ser traduzido na necessidade de obter a tutela 

jurisdicional invocada na inicial através da demanda proposta e a 

adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o interesse de agir ou 

interesse processual “surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Sobre o interesse processual na 

ação de prestação de contas, destaco o seguinte ensinamento: 

"Interesse-necessidade para a ação. Entende-se por devedor de contas o 

que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em 

favor de quem a administração se deu. O interessado na ação de 

prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu 

crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial 

gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito 

por um em favor do outro" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, em Código de Processo Civil Anotado, 7ª edição, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003, p. 1.130) É de bom alvitre ressaltar que tendo o 

Requerido atuado como procurador do Autor em razão de outorga de 

procuração pública, mormente porque desta consta a obrigação expressa 

de prestação de contas de todos os atos praticados, se justifica o 

ingresso da ação de exigir contas pelo Autor visando o esclarecimento 

pormenorizado do resultado da administração do Réu, especialmente 

porque da contestação se extrai a sua resistência quanto à pretensão. 

Assim, existindo necessidade de intervenção do Poder Judiciário para 

obtenção da tutela almejada pelo Autor e havendo adequação do pedido, 

caracterizado está o interesse de agir do Autor. Portanto, fica afastada a 

preliminar arguida. Cuida-se de ação de exigir contas proposta por José 

Fernando Leite em face de Herllan Cavalcante Leal, na qual o autor busca 

a prestação de contas por parte do Requerido, com relação aos atos 

praticados por este enquanto atuava como procurador do Autor, o 

representado mediante instituição financeira. Argumenta que o Réu teria 

extrapolado os poderes a ele outorgados, uma vez que em movimentação 

de conta mantida junto o SICREDI, o Réu teria emitido irregularmente 

cheques que culminaram em ação monitória em seu desfavor. O 

Requerido, por sua vez, alega que a conta indicada era mantida para 

movimentação bancária a uma empresa jurídica da qual as partes eram 
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sócias, e que as movimentações eram realizadas por ambos, o que os 

torna solidariamente responsáveis. Compulsando os autos, tenho que o 

pedido do Autor deve ser julgado procedente como se verá a seguir. A 

ação de exigir contas visa apurar existência de crédito ou débito, e pode 

sempre ser exigida de quem administra bem de outra pessoa, consoante 

clara dicção do art. 550 do CPC, vejamos: Art. 550. Aquele que afirmar ser 

titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as 

preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. O 

procedimento da prestação de contas divide-se em duas fases. A primeira 

fase, conforme expressa dicção legal, deve ser examinada apenas a 

questão do cabimento ou não do pedido de prestação de contas, 

deixando-se para a segunda fase, a análise acerca das contas 

prestadas. Desta feita, a presente decisão encerra a primeira fase do 

procedimento da ação de exigir contas. A propósito, sobre a ação de 

prestação de contas, assim elucida Humberto Theodoro Júnior, em sua 

obra Curso de Direito Processual Civil: "Consiste a prestação de contas no 

relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas de 

todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou 

interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da 

lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico entre 

as partes no seu aspecto econômico de tal modo que, afinal, se determine, 

com exatidão, a existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o 

seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se 

qualifica como devedora. Não se trata, assim, de um simples acertamento 

aritmético de débito e crédito, já que na formação do balanço econômico 

discute-se e soluciona-se tudo o que possa determinar a existência do 

dever de prestar contas como tudo o que possa influir na formação das 

diversas celas e, consequentemente, no saldo final. O montante fixado no 

saldo será conteúdo de título executivo judicial: o saldo credor declarado 

na sentença - dispõe o art. 918 do CPC - poderá ser cobrado em 

execução forçada". (41ª ed., Rio de Janeiro: Forense 2001, v. III, p. 85). Já 

sobre o procedimento, destaco o ensinamento de Daniel Amorim 

Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil: “A grande 

especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de 

duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir 

o dever de prestação das contas e a segunda para a discussão do valor 

do saldo devedor.”. No caso, tenho que inequívoca é a obrigação de 

prestação de contas. Isso porque restou incontroverso nos autos que o 

Requerido atuou como procurador do Autor José Fernando Leite, 

conforme demonstra o instrumento de procuração pública outorgado por 

este ao Réu, dando-lhe poderes para representá-lo “perante qualquer 

instituição bancária e especialmente perante a Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste Mato Grosso – SICREDI 

Sudoeste”, na qual poderia realizar promover diversas movimentações 

financeiras em nome do Autor, todas especificadas no referido documento 

(id. 3049796). O dever de prestar contas, no caso, advém da obrigação 

assumida pelo Réu, tendo em vista que a procuração pública estabeleceu 

que deveriam ser prestadas as contas de todos os atos praticados por 

meio de “minuta”, bem como da própria natureza da relação mantida entre 

as partes. Explico. O art. 653 do Código Civil estabelece em sei caput que 

“opera-se o mandato quanto alguém recebe de outrem poderes para, em 

seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o 

instrumento do mandato.”. Não obstante, o artigo 668 do mesmo Diploma 

Legal inculpe sobre a obrigação do mandatário em prestar contas de sua 

gerência, vejamos: Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua 

gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do 

mandato, por qualquer título que seja. Sendo assim, diante do que prevê a 

legislação Civil, restando demonstrada a relação contratual de mandato 

existente entre as partes consubstanciada pela procuração juntada em id. 

3049796, bem como pelo próprio compromisso assumido pelo Réu eis que 

a procuração constou expressamente a obrigação de prestação e contas 

quanto aos atos praticados durante a vigência de seu encargo. Ademais, 

em que pese os argumentos lançados pelo Réu, tenho que não são 

capazes de desconstituir o direito do Autor em exigir contas, uma vez que 

a própria relação contratual estabelecida imputa tal obrigação ao Réu. 

Outrora, muito embora afirme que a conta bancária gerenciada servia para 

movimentações relativas a pessoa jurídica onde as partes figuravam como 

sócios, não trouxe documentos a demonstrar que essa era a destinação 

da conta bancária. Não obstante, a procuração outorgava poderes ao Réu 

para representar o Autor em qualquer instituição, justificando a prestação 

de contas. Por fim, vale ressaltar que os cheques objeto da ação monitória 

mencionada pelo Autor, assinados pelo Réu, demonstram que as cártulas 

eram de titularidade do Autor e não de pessoa jurídica. Assim, tenho que o 

Requerido não foi capaz de comprovar a impossibilidade da exigência de 

contas proposta. Logo, procede o direito do Autor em exigir prestação de 

contas do Réu, eis que se tratando de relação jurídica entre mandante e 

mandatário é inegável a obrigação do Réu em prestar contas acerca dos 

atos praticados no seu cumprimento, e, de mesma forma, inquestionável o 

direito do Autor de exigi-lás Ante o exposto, nos termos do art. 550, §5° do 

CPC, julgo procedente o pedido inicial para impor ao Requerido à prestação 

de contas pormenorizadas acerca dos atos praticados no 

cumprimento/exercício do mandato outorgado, devendo prestar contas 

acerca das transações/movimentações realizadas em nome do Autor, 

valores levantados, cheques emitidos, dívidas assumidas, bem como toda 

e qualquer outra operação realizada, de tudo prestando contas 

detalhadamente. Intime-se o requerido através de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias prestar as contas reclamadas, sob pena de não 

lhe ser lícito impugnar as que o Autor apresentar, devendo ser ofertadas 

nos moldes do artigo 551, do CPC. Apresentadas ou não as contas, 

intime-se a parte Autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso prestadas as contas, e havendo impugnação específica e 

fundamentada pelo Autor, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu 

apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente 

impugnados, nos termos do artigo 551, §1º do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA & MIURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000442-21.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MIURA & MIURA LTDA - EPP Vistos 

etc. Na manifestação contida no id. 16108039 o exequente pretende que 

este Juízo requisite as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda 

da executada, a fim de que as informações encontradas orientem as 

diligências em busca de bens à serem executados. Pois bem. Estabelece o 

art. 139, IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora. 

Portanto, delibero pela requisição de informações fiscais das executadas 

junto a receita federal, no que tange as suas declarações de imposto de 

renda referente aos 02 exercícios fiscais anteriores, assim como ITR dos 

dois últimos anos. Anoto que em relação ao imposto de renda, consta 

informação até 2016. Segue em anexo o resultado da pesquisa. 

Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

pertinente. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000910-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRITO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000910-53.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

VALDIR BRITO RIBEIRO RÉU: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos por Alexandre Augusto Vieira, alegando 

existência de eventuais contradição e obscuridade contidas na decisão de 

id. 8687920 no que diz respeito ao arbitramento de honorários de 

sucumbência. Assevera que a primeira fase do procedimento de 

prestação de contas deve ser encerrada por meio de decisão 

interlocutória e não de mérito como realizado nos autos. Alega que o 

dispositivo que trata do procedimento menciona a palavra decisão, 

inexistindo a possibilidade de prolação de sentença com condenação em 

custas e honorários de sucumbência e abertura de prazo para apelação. 

Afirma que não é possível serem proferidas duas sentenças em um único 

processo. Questiona o fundamento utilizado por este Juízo ao prolatar 

sentença, no sentido de que não estava constituído de poderes para 

renunciar direito a eventuais valores remanescentes. Em resumo, defende 

que inexistem diferenças na prestação de contas e que houve quitação da 

prestação de contas pelo “de cujus”. Por tais razões, requer o acolhimento 

dos presentes embargos a fim de que sejam supridas as supostas 

omissões alegadas. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece a possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In 

verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme se 

nota, a finalidade dos Embargos de Declaração permanece a mesma no 

atual diploma processual (se comparado com o texto processual anterior), 

sendo certo que a modificação da decisão objurgada pode resultar do 

aludido instrumento processual, apenas e tão somente acaso o suprimento 

de qualquer dos vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material) resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se 

deve admitir a modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero 

reexame do contexto fático-probatório dos autos. No caso dos autos, os 

aclaratórios merecem ser acolhidos em partes. Fundamento e explico. 

Quanto aos argumentos expostos pelo Embargante no que se refere ao 

mérito da demanda, notadamente quando afirma que a prestação de 

contas foi realizada junto ao de cujus, este, dando quitação integral à 

prestação, bem como quanto ao argumento de que inexistem valores 

remanescentes a serem especificados, vislumbro que se traduzem em 

mera irresignação do Réu quanto ao mérito da decisão, cuja possibilidade 

de retratação do Juízo ou provimento do inconformismo, só poder ocorrer 

por meio de recurso apropriado, eis que ausentes as hipóteses de 

cabimento de embargos de declaração. Sendo assim, não vislumbrar a 

obscuridade e/ou contradição apontadas pelo Requerido no que concerne 

a matéria de mérito dos autos, e sim sua irresignação quanto ao mérito da 

decisão proferida, notadamente quanto a condenação à prestação de 

contas, devendo o Embargante expor suas razões no instrumento 

adequado para eventual reforma da decisão. Resta, portanto, análise 

quanto a eventual contradição/obscuridade existente na decisão, no que 

diz respeito a natureza da decisão proferida. Insta mencionar que decisão 

obscura é aquela cujo conteúdo não e claro suficiente para ensejar a 

adequada compreensão do texto. Contraditória, é a decisão que contém 

incoerências. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves “Essas 

contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões 

de fato e direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a 

contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que 

o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido 

durante a fundamentação.”. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 1715/1716). Neste rumo, do caderno 

processual, observo que, de fato, razão assiste ao Requerido com 

relação à contradição existente, haja vista que embora este Juízo tenha 

julgado procedente o pedido de prestação de contas nos termos do art. 

550, §5º, do CPC, o fez por meio de sentença, condenando o Requerido 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, havendo, portanto, 

contradição entre a fundamentação e a natureza jurídica atribuída ao ato 

que pôs fim à primeira fase da demanda. É bem certo que existe 

controvérsia quanto a natureza da decisão que põe fim à primeira fase da 

ação de prestação de contas, contudo, da interpretação do texto legal, 

bem como diante do entendimento doutrinário e do que vem decidindo a 

jurisprudência, vislumbro que o ato judicial indicado pelo art. 550, §5º, CPC 

se trata de decisão interlocutória, como se verá a seguir. A ação de exigir 

contas é medida judicial de procedimento especial prevista pelo art. 550 do 

CPC, que se desenvolve em duas partes: primeira fase, onde se analisa o 

eventual direito do Autor em exigir a prestação de contas em face do 

demandado, e a segunda, onde serão analisadas as contas 

apresentadas, se adequadas ou desajustadas, neste último caso, 

podendo incidir condenação do Réu à eventual restituição. Pois bem. 

Extrai-se do art. 550, §5º, CPC, que, diferentemente do Código de 

Processo Civil de 1973, que expressamente mensurava a palavra 

sentença, a atual legislação processual civil denominou como decisão o 

ato que julga procedente o pedido de prestação de contas. Em que pese a 

existência de controvérsia quanto a interpretação, insta mencionar que a 

própria substituição da denominação utilizada pela lei revogada sugere a 

intenção do legislador em promover a alteração da natureza da decisão, 

tanto que, ao se referir a decisão que põe fim à segunda fase e, 

consequentemente, finaliza a fase cognitiva da ação de exigir contas, 

consignou expressamente que será realizada por meio de sentença. É o 

que se extrai do art. 550 do CPC, in litteris: “Art. 552. A sentença apurará 

o saldo e constituirá título executivo judicial.”. Discorrendo sobre o 

assunto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

in Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimentos diferenciados, volume 3, seguem nessa linha de 

entendimento, vejamos: “Há, neste processo, dois atos jurisdicionais 

distintos que diretamente lidam com o mérito da demanda: um primeiro que 

impõe ao réu a prestação das contas; e outro que analisará se as contas 

prestadas estão corretas ou não, e, consequentemente, poderá impor ao 

administrador o ressarcimento de possíveis prejuízos por ele ocasionados. 

Em face disso, seria possível sustentam que, em razão da especificidade 

desse procedimento, haveria aqui duas sentenças diversas. Porém, é 

necessário ter cautela em aplicar aqui o conceito tradicional de sentença, 

desenvolvido no art. 203, §1º, do CPC. A ressalva, aliás, consta do próprio 

dispositivo mencionado, que reconhece que muitos procedimentos 

especiais contam com peculiaridades, de modo que a definição geral de 

sentença pode não ser ali aplicável. Como observado anteriormente, em 

que pese a definição legal de sentença, não pode concluir que qualquer 

ato judicial que aprecie o mérito (art. 487, inciso I, do CPC) constitui 

sentença. (...). No regime do Código de Processo Civil de 1973, a ação 

para exigir contas constituía importante exceção à regra geral de que os 

processos continham uma só sentença (...).A exceção tinha por essência 

razões históricas, sedimentadas em doutrina.(...). O Código de 2015, 

porém, optou por seguir outro caminho. Expressamente afirma que o ato 

do juiz eu juga a primeira etapa do processo da ação de exigir contas é 

uma decisão, ou seja, uma decisão interlocutória (art. 550,§5º, do CPC). 

Parece que a opção legislativa do Código de 2015 é melhor. Em primeiro 

lugar, esta conclusão harmoniza-se melhor com a ideia que o Código faz 

de sentença (vinculando-a ao encerramento de uma das fases, ou de 

conhecimento ou de satisfação, do processo). Em segundo lugar, 

caracterizar esse ato como decisão interlocutória faz com que o recurso 

designado para ataca-lo seja o agravo, que, por subir em instrumento 

próprio, e por não ser dotado de efeito suspensivo, não impede, por si só, 

o prosseguimento do processo para a segunda fase.”(...) (grifo nosso) 

(Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. – 3. Ed. Ver., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2017. Págs. 158/159. No mesmo sentido segue o enunciado 

177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, in litteris: “A decisão 

interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar 

contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento.”. 

Ademais, considerando o ensinamento doutrinário supracitado, muito 

embora se trate de decisão de mérito, o ato judicial que põe fim a primeira 

fase da ação de exigir contas não se enquadra no conceito de sentença, 

haja vista que não põe fim à fase cognitiva da demanda, que continuara 

em tramitação, tendo por ato consecutivo a análise das contas prestadas 

pelo Requerido. Nesse sentido, se destacam os relevantes julgados da 

Primeira Câmara Cível deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL – NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PÕE FIM À PRIMEIRA FASE DA 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NATUREZA JURÍDICA DE 

SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – ERRO 
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GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de 

prestação de contas tem natureza jurídica de sentença, sendo passível, 

pois, de impugnação recursal via apelação, e não agravo de instrumento. 

2. Tratando-se de erro grosseiro, descabe a aplicação do princípio da 

fungibilidade recursal. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DR. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO 

DO DEVER DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM 

AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de 

exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, 

o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão 

interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao 

processo (art. 203, § 2º, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já 

na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a 

nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de 

pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1º, do 

CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que 

julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as 

contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao 

processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de 

instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser 

conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do NCPC. 

(Ap 51730/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017). No mesmo rumo, tem a jurisprudência do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul te, sinalizado seu entendimento, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL MANDATOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA 

FASE. RECURSO CABÍVEL. Com a alteração legislativa apresentada no 

Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão interlocutória que julga 

procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas para condenar o réu 

a prestar contas (art. 550, § 5º, do CPC/15), por ser de mérito, é cabível o 

recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, inc. II, do CPC/15). 

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. NÃO 

CONHECERAM DO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077420628, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 14/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA 

FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO DE 

MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Na primeira fase da ação de exigir contas, o 

legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o 

propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem 

razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, 

do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando 

o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 

552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim 

ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando 

que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. Apelação, de ofício, não conhecida. (Apelação Cível Nº 

70077451383, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/06/2018). Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto e ACOLHO EM PARTE os presentes 

embargos para sanar a contradição apontada, tão somente para atribuir 

efeito modificativo à sentença de id. 8687920, lhe atribuindo natureza 

jurídica de decisão interlocutória, por consequência, deixando de subsistir 

a condenação da parte Ré/Embargante em custas processuais e 

honorários de sucumbência. No que diz respeito ao mérito, inexistindo 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à matéria, 

caberá ao Requerido expor suas razões no instrumento adequado para 

eventual reforma da decisão. No mais, persiste a decisão tal qual se 

encontra lançada. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

certifique-se e, após, intime-se a parte Ré para cumprir com o determinado 

nos termos da decisão proferida. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 17 

de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006391-26.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALFREDO SANTANA DE FIGUEIREDO, ANA DARCI 

VANUZZI, JANETE DRAZDAUSKAS DA SILVA, IZAILDA MARIA 

CARNEIRO GERALDES, JOSEFA BARBOSA DA SILVA, MONICA CELIS 

ROSA DE SOUZA, MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA, MIGUEL DITZ, 

NILTON CORNELIO DE OLIVEIRA, EDELICE BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de “ação ordinária de 

responsabilidade obrigacional c/c dano moral”, ajuizada por Alfredo 

Santana e outros em face de Itaú Seguros S/A. Em despacho inicial, este 

Juízo deliberou pela emenda da inicial, a fim de que a autora comprovasse 

haver postulado administrativamente a solução de seu problema, a fim de 

que fosse evidenciada a pretensão resistida e assim o interesse de agir 

em demandar. No mesmo prazo, requereu a comprovação da situação de 

insuficiência de recurso a fim de respaldar o pedido de gratuidade da 

justiça Sobreveio então manifestação dos autores (id.17059386), 

aduzindo em síntese o quanto segue: “O NCPC em seu artigo 99, § 3o 

aduz que é presumida a declaração de hipossuficiência financeira da 

pessoa natural, (...) Ademais, o § 2º do artigo citado alhures aduz que o 

juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando existir 

informações que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para 

sua concessão (...). Destarte, conforme exposto na peça vestibular, os 

Autores são proprietários de imóveis populares, não havendo porque 

supor que, por conta disso, esteja afastada a sua hipossuficiência 

econômica (...)No que tange ao procedimento administrativo prévio nossos 

tribunais vêm entendendo que desnecessária a notificação extrajudicial 

comunicando o sinistro para a propositura da ação, tanto é verdade, que a 

Oitava Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Paraná e a 

Segunda Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

já proferiram decisões nesse mesmo sentido (...)Assim, conforme exposto 

na jurisprudência acima colacionada, o requerimento administrativo não é a 

única maneira de se verificar a pretensão resistiva, visto que, a citação 

cumpre o papel da comunicação da ocorrência de sinistro.”. Portanto, ao 

sentir dos autores, não há a necessidade de complementar a inicial no 

modo em que apontado pelo Juízo. É a síntese. Decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial. O fato é que 

mostra-se necessário que a parte adote alguma postura proativa anterior 

ao ajuizamento da ação com vistas à resolução da problemática. Poderia 

então, v.g. ter comprovado a notificação extrajudicial das empresas 

solicitando providências quanto ao suposto ilícito civil; realizado contato 

telefônico com registro do protocolo de atendimento, etc. Mas, ao que 

parece, a atitude imediata da parte foi bater às portas do Judiciário para a 

resolução da problemática, que até ao momento, nos parece estar despida 

de resistência – e não há que se exigir um pensamento diferente, na 
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medida que não se tem nos autos qualquer demonstração de que a parte 

contrária tenha conhecimento da irresignação da autora. Apego-me ao 

entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Deste modo, inexistindo a demonstração prévia 

de pretensão resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição 

necessária ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de 

maneira que mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. 

Não obstante, em que pese o argumento dos autores de que residem em 

casas de conjunto habitacional, vislumbro que, quase a totalidade dos 

autores informou que possuem renda fixa mensal o que, a meu ver, 

evidencia a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade da 

justiça. Além disso, o polo ativo é composto pelo número de 10 pessoas, 

reduzindo a possibilidade de prejuízo financeiro para o recolhimento das 

custas. Assim, sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho 

de id. 16534016, como os Autores não cumpriram as providências 

anotadas à título de emenda da inicial, deverá incidir na espécie a 

consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 321 do CPC. In 

verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 

Concomitante ao dispositivo acima pode-se afirmar que a inobservância da 

exigência proposta pelo Juízo acarreta o indeferimento da inicial não 

somente pelo disposto acima, mas também à teor do art. 330, III do Código 

de Processo Civil[1] em razão da ausência de condição ao ajuizamento da 

ação (interesse de agir). É como decido! Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, 

ficam os autores isentos das custas iniciais. Cáceres/MT, 17 de dezembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005993-79.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADRIANA DA SILVA SILVEIRA Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em face de ADRIANA DA SILVA SILVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos, pelas razões elencadas na exordial. 

Tramitando regularmente o feito, a parte autora requereu a desistência da 

ação com a consequente extinção do feito. Diante da circunstância, 

verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, 

sendo desnecessária a manifestação da parte Requerida (Art. 485, §4º, 

CPC). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo via RENAJUD, bem como exclusão de anotações 

nos sistemas de proteção ao crédito em nome do requerido, tendo em 

vista que não partiu deste Juízo nenhum destes comandos, sendo de 

incumbência da parte autora realizar as referidas diligências. Sem 

honorários, eis que a parte ré não foi citada. Custas já recolhidas. P. R. I. 

Arquive-se independente de trânsito em julgado. Cáceres-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR(A))

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

LUIZ AUDIZIO GOMES OAB - MS3920-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003229-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OTAVIO RIBEIRO CHAVES, MAURICELIA MEDEIROS SILVA RÉU: APEMAT 

ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, ESPÓLIO DE 

NIVALDO FERNANDES DE MORAES REPRESENTANTE: JOZE FERNANDA 

DE MORAES Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA 

MEDEIROS SILVA em face de ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE 

MORAES e APEMAT ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA. 

Em síntese alegam os Autores serem legítimos possuidores de 1 (um) 

imóvel urbano, situado no bairro Monte Verde desta cidade, com área total 

de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), adquirido por meio 

de contrato de compromisso particular de permuta de bem móvel por bem 

imóvel. Sendo este, reconhecido firma no Cartório do 2º Ofício de 

Cáceres-MT, na data de 28 de janeiro de 2003. Sustentam os Autores que 

estão na posse do bem, há mais de 14 (quatorze) anos, considerando a 

“accessio possessionis”, conforme contrato colacionado aos autos (ID 

7254168). Aduzem os Requerentes que são legítimos possuidores do 

referido imóvel há mais de 14 (quatorze) anos, de maneira, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, querem obter a sua 

propriedade por meio da presente ação. Com a inicial, vieram os 

documentos de (ID 7254114, 7254122, 7254130, 7254138, 7254142, 

7254150, 7254150, 7254168, 7254174). Na decisão de (ID 8687155), foi 

determinada a citação do Requerido, dos Confinantes e a notificação das 

fazendas públicas da União, Estado e Município. A Procuradoria da União 

manifestou desinteresse na lide, conforme (ID 11273007), bem como, a 

Procuradoria Geral do Estado às (ID 11013766), e ainda, o Município de 

Cáceres (ID 10830434). O Edital de Citação dos réus ausentes em lugares 

incertos e desconhecidos, bem como, eventuais interessados fora 
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confeccionado e publicado, conforme documento de comprovação de (ID 

12490266). Os confinantes do imóvel foram citados, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID 10356399). A Requerida APEMAT – Assessoria 

de Cobrança Extrajudicial LTDA manifestou-se, consoante ao (ID 

10769089). A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação por Negativa Geral, pugnando pela improcedência da ação 

(ID 13547687). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e 

MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA em face de ESPÓLIO DE NIVALDO 

FERNANDES DE MORAES e APEMAT ASSESSORIA DE COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL LTDA. Não carecendo o feito de instrução probatória, 

uma vez que a matéria de fato já está devidamente comprovada nos 

autos, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, 

CPC é medida que se impõe. Ademais, vale dizer que "O mérito da causa é 

julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, 

qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito 

fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB), 

porque implica em dilação indevida na resolução da causa." (In Código de 

Processo Civil comentado artigo por artigo. Marinoni, Luiz Guilherme e 

Mitidiero, Daniel - Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição: 2012. Pág. 330). 

Dessa forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a 

parte interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de quinze anos, na vigência da legislação 

revogada e de dez anos segundo a legislação civil atual; c) animus domini 

e d) objeto hábil. A posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao 

domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem 

verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, 

praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja. 

No entanto, para ensejar usucapião, a posse necessariamente precisa ser 

mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer 

dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição 

por outrem que se julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. 

Como bem ressalta TARTUCE (2016) entende-se como usucapião aquilo 

que se: “(...) constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de 

outro direito real, pela posse prolongada. Assim, permite a lei que uma 

determinada situação de fato alongada por certo intervalo de tempo se 

transforme em uma situação jurídica (a aquisição originária da 

propriedade). A usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando 

um prazo, além do qual não se podem mais levantar dúvidas a respeito de 

ausência ou vícios do título de posse. De certo modo, a função social da 

propriedade acaba sendo atendida por meio da usucapião (...)”. Por fim, 

necessário que o bem que se pretende usucapir seja hábil para tanto, o 

que é feito por um processo de eliminação, excluindo dessa possibilidade 

todos os bens que estejam fora do comércio de direito privado, que, em 

última análise, circunscreve-se aos bens públicos. Analisando o feito, 

verifico que os Requerentes atenderam aos requisitos legais. Em relação 

ao lapso temporal exigido por lei, o contrato particular de permuta 

acostado aos autos (ID 7254168), comprova a aquisição do imóvel pelos 

Autores, demonstrando a natureza da posse e a boa fé, tal como, o 

recolhimento do IPTU que ocorre por meio do contribuinte ora Requerente 

(ID 7254174). Neste rumo, é passível de conclusão, a prescrição aquisitiva 

do imóvel em litígio, de maneira que a posse remonta desde o ano de 2003, 

ou seja, mais de 15 (quinze) anos de posse mansa, pacifica e ininterrupta, 

conforme analise proveniente do contrato, colacionado a estes autos. 

Inexiste qualquer impugnação do exercício da posse por terceiros 

interessados, confrontantes e entes da federação. Restando comprovado 

nos autos que os Requerentes possuem o imóvel com animus domini, 

restando ainda, provado a posse exercida durante o lapso do período da 

usucapião que se fez de forma contínua e incontestada, não havendo 

qualquer intermitência de continuidade no gozo regular do imóvel, bem 

como não há registro de que tenha sido dirigida aos possuidores qualquer 

ação possessória ou petitória, este Juízo compreende que a procedência 

do pedido é medida que se impõe. No que tange ao pedido de exclusão da 

APEMAT, não deve ser acolhido, eis que fora citada na condição de 

terceira interessada, por figurar como Credora Hipotecária. Assevero que 

a APEMAT – Assessoria de Cobrança Extrajudicial LTDA informou o imóvel 

foi quitado no ano de 1991, de maneira, que foi expedido Carta de 

Anuência, visando o cancelamento da hipoteca que o gravava, porém, por 

motivo desconhecido, o interessado não procedeu à baixa do gravame. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECLARANDO o domínio do imóvel o Lote Urbano nº 20, Quadra 01, 

do Loteamento “Residencial Monte Verde”, com área total de 360 m², com 

matrícula imobiliária sob nº 13.850, no Livro nº 2-K-5, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Caceres (id. Num. 7254142) em nome de OTÁVIO 

RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA. Ausente 

demonstração de que os então titulares do domínio não deram causa ao 

ajuizamento da ação, deixo de condená-los ao pagamento das verbas de 

sucumbência. Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis, determinando que se proceda, o registro da sentença 

em nome dos Autores OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA 

MEDEIROS SILVA em relação ao Imóvel urbano nº 20, Quadra 01, do 

Loteamento “Residencial Monte Verde”, com área total de 360 m², com 

matrícula imobiliária sob nº 13.850, no Livro nº 2-K-5, acrescido dos dados 

descritos na planta topográfica, memorial descritivo e cálculo analítico de 

área, azimutes, lados, coordenadas geográficas e UTM de id. Num. 

7254150 - Pág. 1-3. Considerando o teor da manifestação de id. Num. 

10769089 pag. 1 a 19, com ônus aos Autores, determino a baixa das 

averbações das hipotecas em que figura como Credora APEMAT - 

ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA. Custas já recolhidas 

– id. Num. 9835672. P.R.I. Cumpra-se. Cáceres-MT, 17 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003229-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELIA MEDEIROS SILVA (AUTOR(A))

OTAVIO RIBEIRO CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEMAT ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA (RÉU)

ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZE FERNANDA DE MORAES OAB - 836.737.171-20 (REPRESENTANTE)

LUIZ AUDIZIO GOMES OAB - MS3920-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMILIO FERRAZ BÜHLE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIRED (TERCEIRO INTERESSADO)

SUZZANE MARIA LIMA CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003229-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OTAVIO RIBEIRO CHAVES, MAURICELIA MEDEIROS SILVA RÉU: APEMAT 

ASSESSORIA DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, ESPÓLIO DE 

NIVALDO FERNANDES DE MORAES REPRESENTANTE: JOZE FERNANDA 

DE MORAES Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA 

MEDEIROS SILVA em face de ESPÓLIO DE NIVALDO FERNANDES DE 

MORAES e APEMAT ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA. 

Em síntese alegam os Autores serem legítimos possuidores de 1 (um) 

imóvel urbano, situado no bairro Monte Verde desta cidade, com área total 

de 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), adquirido por meio 

de contrato de compromisso particular de permuta de bem móvel por bem 

imóvel. Sendo este, reconhecido firma no Cartório do 2º Ofício de 

Cáceres-MT, na data de 28 de janeiro de 2003. Sustentam os Autores que 

estão na posse do bem, há mais de 14 (quatorze) anos, considerando a 

“accessio possessionis”, conforme contrato colacionado aos autos (ID 

7254168). Aduzem os Requerentes que são legítimos possuidores do 

referido imóvel há mais de 14 (quatorze) anos, de maneira, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, querem obter a sua 

propriedade por meio da presente ação. Com a inicial, vieram os 

documentos de (ID 7254114, 7254122, 7254130, 7254138, 7254142, 

7254150, 7254150, 7254168, 7254174). Na decisão de (ID 8687155), foi 

determinada a citação do Requerido, dos Confinantes e a notificação das 

fazendas públicas da União, Estado e Município. A Procuradoria da União 

manifestou desinteresse na lide, conforme (ID 11273007), bem como, a 

Procuradoria Geral do Estado às (ID 11013766), e ainda, o Município de 

Cáceres (ID 10830434). O Edital de Citação dos réus ausentes em lugares 

incertos e desconhecidos, bem como, eventuais interessados fora 

confeccionado e publicado, conforme documento de comprovação de (ID 

12490266). Os confinantes do imóvel foram citados, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID 10356399). A Requerida APEMAT – Assessoria 
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de Cobrança Extrajudicial LTDA manifestou-se, consoante ao (ID 

10769089). A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação por Negativa Geral, pugnando pela improcedência da ação 

(ID 13547687). É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e 

MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA em face de ESPÓLIO DE NIVALDO 

FERNANDES DE MORAES e APEMAT ASSESSORIA DE COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL LTDA. Não carecendo o feito de instrução probatória, 

uma vez que a matéria de fato já está devidamente comprovada nos 

autos, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, 

CPC é medida que se impõe. Ademais, vale dizer que "O mérito da causa é 

julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, 

qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito 

fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, CRFB), 

porque implica em dilação indevida na resolução da causa." (In Código de 

Processo Civil comentado artigo por artigo. Marinoni, Luiz Guilherme e 

Mitidiero, Daniel - Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição: 2012. Pág. 330). 

Dessa forma, para a declaração de aquisição do domínio é preciso que a 

parte interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou seja, mansa e 

pacífica; b) decurso do prazo de quinze anos, na vigência da legislação 

revogada e de dez anos segundo a legislação civil atual; c) animus domini 

e d) objeto hábil. A posse é a exteriorização dos poderes inerentes ao 

domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o bem por quem 

verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa forma, 

praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que seja. 

No entanto, para ensejar usucapião, a posse necessariamente precisa ser 

mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva. Isto quer 

dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição 

por outrem que se julgava o proprietário do bem ou o melhor possuidor. 

Como bem ressalta TARTUCE (2016) entende-se como usucapião aquilo 

que se: “(...) constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de 

outro direito real, pela posse prolongada. Assim, permite a lei que uma 

determinada situação de fato alongada por certo intervalo de tempo se 

transforme em uma situação jurídica (a aquisição originária da 

propriedade). A usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando 

um prazo, além do qual não se podem mais levantar dúvidas a respeito de 

ausência ou vícios do título de posse. De certo modo, a função social da 

propriedade acaba sendo atendida por meio da usucapião (...)”. Por fim, 

necessário que o bem que se pretende usucapir seja hábil para tanto, o 

que é feito por um processo de eliminação, excluindo dessa possibilidade 

todos os bens que estejam fora do comércio de direito privado, que, em 

última análise, circunscreve-se aos bens públicos. Analisando o feito, 

verifico que os Requerentes atenderam aos requisitos legais. Em relação 

ao lapso temporal exigido por lei, o contrato particular de permuta 

acostado aos autos (ID 7254168), comprova a aquisição do imóvel pelos 

Autores, demonstrando a natureza da posse e a boa fé, tal como, o 

recolhimento do IPTU que ocorre por meio do contribuinte ora Requerente 

(ID 7254174). Neste rumo, é passível de conclusão, a prescrição aquisitiva 

do imóvel em litígio, de maneira que a posse remonta desde o ano de 2003, 

ou seja, mais de 15 (quinze) anos de posse mansa, pacifica e ininterrupta, 

conforme analise proveniente do contrato, colacionado a estes autos. 

Inexiste qualquer impugnação do exercício da posse por terceiros 

interessados, confrontantes e entes da federação. Restando comprovado 

nos autos que os Requerentes possuem o imóvel com animus domini, 

restando ainda, provado a posse exercida durante o lapso do período da 

usucapião que se fez de forma contínua e incontestada, não havendo 

qualquer intermitência de continuidade no gozo regular do imóvel, bem 

como não há registro de que tenha sido dirigida aos possuidores qualquer 

ação possessória ou petitória, este Juízo compreende que a procedência 

do pedido é medida que se impõe. No que tange ao pedido de exclusão da 

APEMAT, não deve ser acolhido, eis que fora citada na condição de 

terceira interessada, por figurar como Credora Hipotecária. Assevero que 

a APEMAT – Assessoria de Cobrança Extrajudicial LTDA informou o imóvel 

foi quitado no ano de 1991, de maneira, que foi expedido Carta de 

Anuência, visando o cancelamento da hipoteca que o gravava, porém, por 

motivo desconhecido, o interessado não procedeu à baixa do gravame. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECLARANDO o domínio do imóvel o Lote Urbano nº 20, Quadra 01, 

do Loteamento “Residencial Monte Verde”, com área total de 360 m², com 

matrícula imobiliária sob nº 13.850, no Livro nº 2-K-5, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Caceres (id. Num. 7254142) em nome de OTÁVIO 

RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA MEDEIROS SILVA. Ausente 

demonstração de que os então titulares do domínio não deram causa ao 

ajuizamento da ação, deixo de condená-los ao pagamento das verbas de 

sucumbência. Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis, determinando que se proceda, o registro da sentença 

em nome dos Autores OTÁVIO RIBEIRO CHAVES e MAURICÉLIA 

MEDEIROS SILVA em relação ao Imóvel urbano nº 20, Quadra 01, do 

Loteamento “Residencial Monte Verde”, com área total de 360 m², com 

matrícula imobiliária sob nº 13.850, no Livro nº 2-K-5, acrescido dos dados 

descritos na planta topográfica, memorial descritivo e cálculo analítico de 

área, azimutes, lados, coordenadas geográficas e UTM de id. Num. 

7254150 - Pág. 1-3. Considerando o teor da manifestação de id. Num. 

10769089 pag. 1 a 19, com ônus aos Autores, determino a baixa das 

averbações das hipotecas em que figura como Credora APEMAT - 

ASSESSORIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA. Custas já recolhidas 

– id. Num. 9835672. P.R.I. Cumpra-se. Cáceres-MT, 17 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005247-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERRAZ BUHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAVEL SERVICOS LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, impugnar. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93842 Nr: 8924-87.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÉLVIA DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual foi expedido o Ofício 

Requisitório nº 424/2018 que indicou a natureza alimentar do crédito (fls. 

183/185).

Às fls. 189/189-verso, sobreveio decisão da Central de Conciliação dos 

Precatórios, pugnado pela ratificação ou retificação da natureza alimentar 

do crédito requisitado, vez que os créditos são oriundos de ação 

indenizatória por danos morais e estéticos.

 Pois bem.

De fato, observa-se que no ofício requisitório foi informado a natureza 

alimentar dos créditos.

 Tratando-se de créditos originados por condenação em ação de 

indenização por danos morais e estéticos, a mesma possui natureza 

comum, nos termos do art. 100 da CF.

Sendo assim, o Ofício Requisitório nº 424/2018 deve ser retificado para 

constar a natureza comum do precatório, face a ausência do caráter 

alimentar dos créditos em análise.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, DECIDO:

a) RETIFICAR o Ofício Requisitório nº 424/2018, para constar a natureza 
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COMUM do crédito requisitado;

 b) No mais, cumpra-se a decisão de fl. 180;

c) Cumpra-se com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 191395 Nr: 9171-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, 

DECIDO:a)RETIFICAR o item “a” da decisão de fl. 49 e 56 para passar a 

constar: Homologar como devidos pela Fazenda Pública o valor total de R$ 

56.448,38 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 

trinta e oito centavos), sendo o valor PRINCIPAL: R$ 53.301,58 e 

HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS: R$ 3.146,80); b)Remetam-se as memórias 

de cálculos (fl. 11 dos autos 199412 e fl.50) que justificam a evolução dos 

valores e cópia da presente decisão conforme requisitado no Ofício de fl. 

67-verso;c)Revogar a decisão de fl. 56, vez que impertinente;d)No mais, 

cumpra-se a decisão de fl. 49;e)Cumpra-se com urgência, retificando os 

ofícios n.º 192 e 193. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 71114 Nr: 8541-80.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual foram expedidos os 

Ofícios Requisitórios nº 459/2017 (fls. 307/310) e nº 458/2017 (fls. 

312/312-verso).

Às fls. 321/323, sobreveio decisão da Central de Conciliação dos 

Precatórios, requisitando a ratificação ou retificação do valor indicado no 

ofício requisitório nº 459/2017, vez que foi expedido requisitório referente 

aos honorários contratuais separadamente do crédito principal.

Pois bem.

De fato, observa-se que nos termos da decisão que homologou os 

cálculos (fl. 304), os honorários contratuais foram destacados do valor 

principal.

Conforme memorial de cálculos de fl. 305, o crédito principal é R$ 

72.334,89 e os honorários sucumbências R$ 1.081,27, totalizando o 

montante de R$ 73.416,16.

 Ocorre que a sentença homologatória, separou o valor do honorário 

contratual, consistente no patamar de 20% sobre o valor principal, qual 

seja, R$ 14.466,97.

Em razão disso, expediu-se o Ofício Requisitório nº 459/2017 para 

pagamento do valor principal de R$ 57.867,92 (R$72.334,59 – R$ 

14.466,97) e o Ofício Requisitório nº 458/2017 para o pagamento dos 

honorários contratuais e sucumbências no valor de R$ 15.548,24 (R$ 

14.466,97 + 1.081,27).

 Sendo assim, os ofícios devem ser retificados, vez que os honorários 

contratuais são verbas acessórias a serem deduzidas do crédito principal 

- pelo próprio credor, motivo pelo qual retifico a dedução realizada na 

sentença homologatório de fl. 304.

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, DECIDO:

a) RETIFICAR os itens “a” e “b” da decisão de fl. 304 para passar a 

constar: a) Indefiro o pleito do causídico para incluir os honorários 

contratuais no valor do seu crédito; b) Homologar os cálculos ora 

apresentados que apurou o valor total de R$ 73.416,16 (setenta e três mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), sendo o valor 

PRINCIPAL: R$ 72.334,59 e HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS: R$ 1.081,27;

 b) No mais, cumpra-se a decisão de fl. 304;

c) Cumpra-se com urgência, retificando os ofícios n.º 458 e 459/2017. Às 

providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006289-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, forte no art. 910, do 

CPC; b) Cite-se o Ente Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, opor 

embargos nos termos do art. 910, §2º, do CPC; c) Em não havendo 

resposta, certifique-se o não oferecimento de embargos e requisite-se o 

pagamento via Precatório; d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-04.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CACERES/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011594-20.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBORINA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCIMARA CORREA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MANOEL SIMAO (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020086-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)
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CAMILLA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVILSON OUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8012859-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012859-86.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.499,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Considerando a certidão de id. 12707773, bem como que, 

compulsando os autos, constatou-se a concordância do ente público com 

o valor exequendo, este Juízo homologa os cálculos de id. 2459307, no 

valor de R$ 7.499,10 (sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e dez 

centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA ROSA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA ROSA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO DO ID- 17002520, NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006589-97.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GEOVANE DA SILVA MORAIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

no dia 14/05/2013, pela requerida no importe de R$260,28(duzentos e 

sessenta reais e vinte oito centavos). Pugnando ao final, pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação referida acima, bem 

como pugnou ainda pela condenação da reclamada a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial 

permitem constatar que os registros dos dados do autor com referência 

as negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma não ter 

contratado. A Reclamada em sede de contestação aduziu a regularidade 

da negativação, no entanto a requerida não juntou nenhuma tela do seu 

sistema ou fatura em aberto e nada que comprovasse o débito que 

originou a negativação em nome do autor, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não tendo a parte 

requerida apresentado provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito que que forma 

a dívida que foi levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito, ônus 
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do qual que lhe incumbia, se tratam por assim apenas de meras 

alegações, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível 

71004839098 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/07/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES 

DE TELEFONIA MÓVEL NAS CONTAS DO TELEFONE FIXO. EMPRESA QUE 

NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO SOMENTE DOS VALORES 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS 

PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E 

DISSUASÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004839098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/07/2014) Ressalto que 

o fato da inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna 

o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Pondero ainda que em 

que pese o requerente possuir outras restrições em seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito, verifico que estas se deram em data 

posterior a ora em apreço, não havendo por assim que se falar em 

aplicação dos efeitos da sumula 385 do STJ. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

GEOVANE DA SILVA MORAIS em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. 

para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objetos desta 

reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do registro da restrição mais 

antiga(14/05/2013). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

junho de 2018. Juíz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE APARECIDA ARAUJO FARIAS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006604-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DORADO RODRIGUES ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006604-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: THAYNARA DORADO 

RODRIGUES ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito no dia 10/11/2014 pela requerida no 

importe de R$210,51(duzentos e dez reais e cinquenta e um centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida acima, bem como pugnou ainda pela condenação 

da reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. A preliminar de Inépcia da Inicial - carência de ação, 

ante a alegação de falta de provas a atestar a existência de danos morais 

pleiteados na inicial, tenho que se confundi com o mérito da presente 

demanda, devendo por assim com esse ser apreciado e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. 
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Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. 3. Superada as preliminares e 

por não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não 

as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo 

com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de 

direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela 

documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permitem 

constatar que os registros dos dados do autor com referência as 

negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que o reclamante afirma não ter 

contratado. A Reclamada em sede de contestação aduziu a regularidade 

da negativação, no entanto a requerida não juntou nenhuma tela do seu 

sistema ou fatura em aberto e nada que comprovasse o débito que 

originou a negativação em nome do autor, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não tendo a parte 

requerida apresentado provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito que que forma 

a dívida que foi levada a registro nos órgãos de proteção ao crédito, ônus 

do qual que lhe incumbia, se tratam por assim apenas de meras 

alegações, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível 

71004839098 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/07/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES 

DE TELEFONIA MÓVEL NAS CONTAS DO TELEFONE FIXO. EMPRESA QUE 

NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO SOMENTE DOS VALORES 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS 

PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E 

DISSUASÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004839098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/07/2014) Ressalto que 

o fato da inserção dos dados da requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna 

o nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in 

re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Pondero ainda que em 

que pese o requerente possuir outras restrições em seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito, verifico que estas se deram em data 

posterior a ora em apreço, não havendo por assim que se falar em 

aplicação dos efeitos da sumula 385 do STJ. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

THAYNARA DORADO RODRIGUES ALVES DE ARRUDA em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. DECLARAR a inexistência dos débitos 

negativados objetos desta reclamação, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro 

da restrição mais antiga em 10/11/2014. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

junho de 2018. Juíz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005485-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO GERMANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

petição anexa

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005582-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005582-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSÉ JOAQUIM DIAS Sem desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que foi surpreendido com a notícia de 

que o Requerido havia negativado seu nome por débito no importe de R$ 

60,09 (sessenta reais e nove centavos), inclusão disponibilizadas em 

30/04/2015. Entretanto, alega desconhecer o débito mencionado, razão 

pela qual as inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nesta senda, não há o que se 

falar, ainda, em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição. O Requerido não comprovou que o 

Autor tenha contratado seus serviços, não colecionando nenhum 

documento capaz de demonstrar que a inscrição em apreço se deu de 

maneira legítima. Insta consignar que o Requerido apenas divagou em 

meras alegações, sem que qualquer prova fosse colacionada aos autos. 

Tenho que a conduta do Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado às Requerida, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: 1.157,60 (um mil e cento e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos) FINALIDADE: a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 
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(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005568-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PETICIONANTE: BANCO ITAU S/A Nos termos do artigo 1º do Ato número 

423/CSJT/GP/SG, de 12 de novembro de 2013, procedo à juntada, em 

anexo, de petição em arquivo eletrônico, tipo “Portable Document Format” 

(.pdf), de qualidade padrão “PDF-A”, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso 

II, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e em conformidade com o 

parágrafo único do artigo 1º. do Ato acima mencionado, sendo que 

eventuais documentos que a instruem também serão anexados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007417-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005432-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RIBEIRO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 104,23 (cento e quatro reais 

e vinte e três centavos). FINALIDADE: a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito acima mencionado (devidamente 

atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do NCPC. 

Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010242-61.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDINEI ALVES CARDOZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010242-61.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: BELINE RIBEIRO EXECUTADO: 

OLDINEI ALVES CARDOZO Vistos, etc. Intime-se o Exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o CPF do executado, para que seja 

realizada a penhora online via BacenJud. Após, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CASTRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002668-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AGNALDO CASTRO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o Requerente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca da certidão juntada no ID 

16986856 ou requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000463-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLEY GUILHERME 

REQUERIDO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove sua atual hipossuficiência financeira ou o recolhimento do 
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preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001852-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DANILO PIRES ATALA 

REQUERIDO: BANCO BMG, AYMORE Vistos, etc. Tendo em vista que a 

Requerida até a presente data não cumpriu a determinação judicial 

exarada nestes autos, DETERMINO que seja oficiado ao Departamento de 

Recursos Humanos na UNEMAT, para que cesse imediatamente os 

descontos em folha de pagamento do Requerente Danilo Pires Atala, 

referente ao cartão de crédito BMG. Outrossim, considerando que a 

Requerida até a presente data não cumpriu a determinação judicial 

exarada nestes autos, majoro a multa diária anteriormente fixada para 

R$500,00 (quinhentos reais), por mês de atraso, até o limite do teto do 

Juizado Especial, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, contados a partir 

da data da intimação das partes Requeridas da presente decisão. Este 

valor poderá ser, de ofício, modificado pelo Juízo ou a periodicidade da 

multa, caso verificar-se que a medida se tornou insuficiente ou excessiva 

(art. 537, §1º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANGELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001263-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CARLOS ANGELO 

ESPINDOLA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte Requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial extrato completo de 

consulta de balcão SPC e SERASA. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010820-53.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ANTONIO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010820-53.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: ENIO ANTONIO DE BARROS 

EXECUTADO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA. Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência 

e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte 

autora para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o 

Exequente indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser 

utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005450-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MIRANDA AKERLEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005450-13.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SANDRA DE MIRANDA 

AKERLEY EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intimem-se as partes, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do alvará juntado no ID n. 

14227394. Precluso o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os 

autos ao arquivo. Em caso de manifestação por uma ou ambas as partes, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010836-80.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SILVA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIANA NOGUEIRA GALVAO OAB - MT7800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010836-80.2009.8.11.0006. REQUERENTE: ROSINEI SILVA ORTEGA 

REQUERIDO: BANCO FINASA S/A Vistos, etc. Intime-se o Requerente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 13 

de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002882-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002882-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo recursal, sob 

pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINERIS GONCALVES NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005590-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RUDINERIS GONCALVES 

NOBREGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo recursal, sob 

pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 

17 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006607-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA COSTA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006607-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARGARETE DA COSTA DE 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo recursal, sob 

pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 12 

de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012049-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8012049-77.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, alegando que a sentença proferida restaria 

com erro material, sendo diversa da lide. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os 

autos, verifico que os embargos de declaração em questão não devem 

prosperar, haja vista que a sentença proferida no presente feito 

encontra-se perfeitamente redigida, sem erro no tocante as partes, bem 

como numeração. Neste ensejo, no mérito, o presente recurso há de ser 

rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DIEGO DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003761-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MURILO DIEGO DE PAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 29 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ APARECIDA DELIBERAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

carlos rafael dias (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA A, MANIFESTAR-SE 

REFERENTE A DILIGÊNCIA DE ID 17035685 - Diligência. NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002635-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA HURTADO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO EM FACE DE 

MARCIA HURTADO DA CRUZ ZONA 02 Dados do Processo: Processo: 

1002635-09.2018.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 1.683,15; Tipo: Cível; 

Espécie: [Citação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: 

Sim/Não. Parte Autora: EXEQUENTE: LERIVAN ALVES BARBOSA Parte Ré: 

EXECUTADO: MARCIA HURTADO DA CRUZ Certifico e dou fé que nesta 

data, remeti a presente Carta Precatória à Central de Mandados a fim de 

que seja realizada carga ao Sr. Oficial de Justiça. CÁCERES - MT, 17 de 

dezembro de 2018 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

7 8 2 0 0 - 0 0 0  -  T E L E F O N E :  ( 6 5 )  3 2 1 1 - 1 3 4 1 ,  E - M A I L : 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (IRS)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002246-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 4.243,32 (QUATRO MIL, DUZENTOS E 

QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE FIGUEREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010740-60.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR EM 05(CINCO) DIAS SOBRE A CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DO ID- 16010878

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001184-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Diante da sentença 

proferida no ID n. 15947693, decorrido o prazo para recurso, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003908-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SANTOS DE FIGUEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar para manifestar sobre o documento retro juntado em 05(cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005627-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006486-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA REQUEREREM O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006900-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES ANTONIO TAVARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70979 Nr: 8414-45.2007.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DAS NEVES ATHAYDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA BATISTA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA, para devolução dos autos nº 8414-45.2007.811.0006, 

Protocolo 70979, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-36.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010276-36.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: CARMEM LUCIA DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal 

Única com as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007335-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON FERNANDES DE 

ARAUJO COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ARRUDA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003763-35.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SHEILA ARRUDA ORTIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006266-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALDIR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006266-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE VALDIR CARDOSO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

Requerida até a presente data não cumpriu com a determinação judicial 

exarada nestes autos, majoro a multa diária anteriormente fixada para R$ 

600,00 (seiscentos reais) por dia de atraso, até o limite do teto do Juizado 

Especial, no termos do art. 537, § 1º do CPC, contados a partir da data de 

intimação da parte Requerida da presente decisão. Este valor poderá ser, 

de ofício, modificado pelo Juízo ou a periodicidade da multa, caso 

verifica-se que a medida se tornou insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º 

do CPC). Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 12 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006798-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006798-32.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARILUCI MACEDO DA SILVA 

REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora cursou junto a Requerida o Curso de 

Graduação em Enfermagem, cujo término ocorreu na data de 07 de julho 

de 2017, ocorrendo a colação de grau na data de 03 de agosto de 2017, 

entretanto, sem que exista qualquer pendencia junto a Requerida, até a 

presente data não recebeu o Diploma de Graduação. O Requerente 

sustenta que buscou resolver junto a Requerida por diversas vezes, mas 

sem êxito, o que está lhe causando prejuízos de ordem profissional. Deste 

modo, requer a tutela de urgência para o fim de determinar que a 

Requerida que expeça o diploma da Autora no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa diária. No mérito, requer a condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. É o necessário. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido de 

tutela de urgência de obrigação de fazer, consistente em determinar a 

Requerida que expeça o diploma de conclusão de formação de Graduação 

em Enfermagem. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes 

requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É 

o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há documentos que 

evidenciam claramente a probabilidade do direito vindicado pelo 

Requerente e o perigo de demora, posto que a demora na entrega do 

diploma é imotivada e vem causando prejuízos à parte, conforme 

demonstrado através do documento expedido pelo Coren/MT, juntado no ID 

n. 16982264. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar a Requerida que providencie a emissão do diploma de 

conclusão de Graduação em Enfermagem à Requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias. O não cumprimento do item “B” acarretará multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais); Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011853-15.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PAULO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011853-15.2013.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO PAULO PEREIRA MOTA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se na manifestação de ID 10557699 que o Requerido suspeita de 

fraude processual e por isso, requer a intimação pessoal do Requerente 

para apresentar determinados documentos, designação de audiência para 

oitiva da parte autora e a suspensão do feito. Tendo em vista de que não 

há qualquer documento que comprove as alegações do Requerido e o fato 

dos documentos apresentados na inicial satisfazerem a presente 

demanda, indefiro os pedidos formulados. Intime-se o Requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de dezembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006826-97.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA Vistos, etc. Em 

sua peça inicial o Requerente alega ter sido candidato a deputado federal 

na última corrida eleitoral do ano de 2018 e durante a campanha foram 

confeccionados alguns materiais de publicidade junto a Requerida, dos 

quais foram emitidas as notas fiscais de n. 21991 e de n. 22039, que 

totalizam o valor de R$ 28.035,00 (vinte e oito mil e trinta e cinco reais), 

datas de 06 de setembro de 2018, em nome do Autor. Sustenta ainda o 

Requerente, que apesar das notas fiscais terem sido emitidas em seu 

nome, quem deve realizar o pagamento é o Partido Social 

Democrático/PSD, posto que o mencionado partido teria assumido junto ao 

Autor o compromisso de realizar o pagamento das despesas de 

campanha junto a Requerida. A título de tutela de urgência requer seja 

determinado a Requerida que se abstenha de inscrever o nome do Autor 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, requer seja declarada a 

inexistência de qualquer débito em relação ao Autor. É o que merece 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versa o pedido de 

tutela de urgência sobre liberação pelo plano de saúde contratado pela 

Requerente junto ao Requerido de equipamento necessário para 

realização de procedimento cirúrgico pelo qual a Requerente necessita ser 

submetida. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 

modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Entretanto, em que pese os argumentos trazidos pela Requerente, 

observa-se a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, posto que os fatos narrados e documentos trazidos aos autos são 

insuficientes para demonstrar questões de grande significância na relação 

contratual em pauta como. Assim, tem-se que o direito reclamado depende 

de dilação probatória. Portanto, não estando demonstrado nos autos os 

requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que 

se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de liminar pretendido. 

Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 
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Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001762-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL CARVALHO 

OLIVEIRA REQUERIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de dezembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010034-72.2015.8.11.0006 Vistos etc. Trata-se de 

Impugnação à Penhora apresentada pela BANCO BRADESCO S/A, 

alegando excesso no cálculo de execução, uma vez que após o 

impugnante informar o pagamento do saldo remanescente (ID 14620189), 

o exequente/impugnado apresentou concordância pugnando pela 

expedição de alvará em seu favor (ID 14623761), contudo, o despacho de 

ID 14634019 indeferiu o pedido e determinou a apresentação de cálculo 

atualizado da execução, quando então a exequente/impugnada, sem 

qualquer fundamento apresentou um cálculo apontando como sendo ainda 

devido pelo executado/impugnante o valor de R$ 1.656,10, aplicando 

indevidamente o impugnado incluiu em seu cálculo multa de 10% do art. 

523 do CPC mais 20% de multa do art. 774, V também do CPC, tendo tal 

valor sido bloqueado via Bacen-Jud. Em análise às alegações da 

impugnação apresentada, observo que razão não assiste à impugnante, 

posto que foi devidamente citada a efetuar o pagamento integral da dívida 

e assim não o fez, já que procedeu ao pagamento parcial da dívida, e 

apenas posteriormente efetuando o pagamento do saldo remanescente. 

Desse modo, não há que se falar em excesso de execução, pois o cálculo 

apresentado pelo Exequente obedeceu aos parâmetros legais aplicáveis 

ao caso. Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, 

deduzida em sede de impugnação, e determino o prosseguimento da 

execução, com o levantamento dos valores bloqueados/depositados. 

Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003008-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIANA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003008-74.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS VIANA DA 

COSTA EXECUTADO: VILMAR SOUZA JUNIOR Vistos, etc. Houve a 

celebração de acordo entre as partes (ID. 6833211). HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as 

partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SEBASTIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010093-26.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ANGELA MARIA SEBASTIANA 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de 

dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020011-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA PENHA 

FORNANCIARI ANTUNES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 12 de dezembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011647-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011647-98.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE CASTILHO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de execução ajuizada 

por FERNANDO JOSÉ CASTILHO em face da Oi S.A.. Após o trânsito em 

julgado e pedido de Execução, sobreveio notícia de deferimento de pedido 

de recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do 

plano de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi 

formulado na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na 

d a t a  d e  2 9 / 0 6 / 2 0 1 6 ,  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n . 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Quanto ao crédito especifico do presente feito, tem-se que sua 

constituição se deu efetivamente na data de 05 de abril de 2016, 

correspondente ao trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, se 

tratando, portanto, de créditos concursais. Assim, nos termos do que 

dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a 

Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano 

de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 

ensejando a extinção da obrigação original através da constituição de uma 

nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando 

o devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Executada 

apresentou cálculo no valor de R$ 7.665,90 (sete mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e noventa centavos), na data de 10/05/2016, do 

qual a Executada foi intimada para pagar ou apresentar 

impugnação/embargos, permanecendo inerte, conforme certificado na 

data de 11 de outubro de 2018. Homologo o cálculo no valor de R$ 

7.665,90 (sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa 

centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõe o 

presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo 

virtual, possibilitando a própria parte providenciar o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 13 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237564 Nr: 6321-26.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RENER AGUILERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Tratam os presentes autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a 

prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inc. II e §2º, inc. I do Código 

Penal.

 Consta dos autos (fl. 26) que foi expedido mandado de prisão em 

desfavor do indiciado pela 2ª Vara Criminal desta comarca.

 Deste modo, encontra-se em andamento junto ao juízo da 2ª Vara os 

autos de CI 235974.

 O Ministério Público, fl. 44, manifestou-se pela declaração de 

incompetência deste Juízo, com a remessa dos autos à Segunda Vara 

Criminal desta Comarca.

 Em análise aos autos verifico que assiste razão a manifestação 

ministerial.

 O Artigo 83 do Código de Processo Penal diz que:

Art. 83 - Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, 

concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com 

jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de 

algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao 

oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, 

II, c).

Nestes termos:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

PREVENÇÃO. CONFIGURAÇÃO. (CPP, ART. 83). 1. Nos termos do art. 83 

do Código de Processo Penal, verificar-se-á a competência por prevenção 

toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou 

com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática 

de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior 

ao oferecimento da denúncia ou da queixa. 2. Conflito procedente. (TRF-3 

- CJ: 8236 MS 0008236-62.2013.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de Julgamento: 07/11/2013, 

PRIMEIRA SEÇÃO, )

Dessa forma evidencia-se a incompetência deste Juízo para análise do 

presente, ocasião em que é o Juízo da Segunda Vara Criminal o 

competente e prevento para julgamento do feito.

 Sendo assim, determino a remessa dos presentes autos à Segunda Vara 

Criminal para o prosseguimento do feito.

 Expeça-se o necessário, e proceda-se as baixas necessárias neste 

Juízo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231545 Nr: 2137-27.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN MARVIN FERREIRA COSTA, MICHAEL 

JONNY SALVADOR DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DINIZ - OAB:

 Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando aos acusados ALLAN MARVIN FERREIRA 

COSTA e MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, como incursos nas 

sanções nela imputadas.

II – Cite-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO os itens “a” e “b” da cota ministerial de fls. 59, de juntada de 

certidão de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado 

de Mato Grosso, do sistema SIAP/TJMT e a juntada da avaliação indireta 

do veículo, extraída através da tabela FIPE .

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204991 Nr: 6603-35.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BARBOSA DA SILVA, WILLIAN 

ROBERTO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17.874 MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTANTES DO AUTOS, PATRONOS 

DO DENUNCIADO VINICIUS BARBOSA DA SILVA, PARA RETIRAREM OS 

AUTOS EM CARGA PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232683 Nr: 2855-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2855-24.2018.811.0006 – Id. 232683

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WANDERSON RODRIGUES LEITE

INTIMANDO: Vítima: Karoline Cristianne Baca de Oliveira Filiação: Vicente 

Rodrigues de Oliveira Filho e Ana Maria Baca, data de nascimento: 

16/06/1993, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstrem a necessidade da 

manutenção, hei por bem determinar o seu arquivamento do presente 

procedimento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

14 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223692 Nr: 9718-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9718-30.2017.811.0006 – Id. 223692

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ADILSON DE JESUS PINTO

INTIMANDO: Vítima: Katia Maria de Campos de Jesus Pinto, Cpf: 

00368281140, Rg: 1487024-0 Filiação: Ana Marta de Campos, data de 

nascimento: 29/09/1982, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que os autos de 

MEDIDAS PROTETIVAS serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "(...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) 

meses e não havendo informações que demonstre a necessidade da 

manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar 

o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima 

ser notificada do arquivamento.(...).”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

14 de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192042 Nr: 9552-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBER MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de CURITIBA/PR e NOVO HORIZONTE DO 

OESTE/RO, bem como para que acompanhe a distribuição e a 

movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240109 Nr: 8025-74.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA GUEVARA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de autorização para viajar, formulado pela reeducanda 
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Aparecida de Fatima Guevara, visto que necessitará se ausentar desta 

comarca pelo período compreendido entre 18/12/2018.

Informou que necessita se ausentar da Comarca entre as datas de 

18/01/2018 à 10/01/2019. Juntou documentos às fls. 266/270.

A ilustre representante do parquet estadual, às fls. 279/280, opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É a síntese do necessário.

Fundamento.

DECIDO.

Analisando os autos, entendo que o pedido deve ser indeferido, eis que, 

as datas indicadas pela reeducanda em petição de fls. 265, como de 

retorno, não se equivale a data efetiva de retorno indicada pelo voo de 

Código Verificador PW3AXM.

A reeducanda informa que irá retornar de sua viagem até Nova 

Cruz/Natal-RN em data de 10/01/2018, contudo o voucher juntado aos 

autos (fls. 266/270), indica como retorno da Cidade de João Pessoa/PB em 

data de 07/02/2019, o que coloca em dúvida as reais datas e dias que irá 

permanecer fora da Comarca.

Cumpre ainda salientar que a reeducanda não juntou aos autos nenhum 

comprovante de que sua viagem se dará em 18/12/2018, muito menos o 

itinerário do vôo em questão.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido para que a reeducanda possa viajar e se 

ausentar desta comarca, ante a ausência de comprovação das datas da 

viagem, bem como dos dias exatos de sua ausência.

 Em atenção ao pedido de prisão domiciliar, entendo por determinar à 

assistente social e ao psicólogo do Juízo, que procedam a devida 

complementação do laudo, indicando a este Juízo se a filha maior da 

reeducanda possui condições de cuidar dos menores, ou ainda, se a 

reeducanda é a única pessoa apta ao cuidado dos mesmos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 127958 Nr: 1418-84.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, EVERALDO BATISTA FIGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11.988, GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES - OAB:9174 B

 (...)Intime-se a defesa do réu, através da sociedade de advogados, para 

que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, apresente a defesa 

preliminar nos autos, bem como comprove nos autos, quais advogados 

integram a sociedade.Desde já determino a ciência da defesa que, caso 

possua algum tipo de nulidade que deseje solicitar ou qualquer matéria 

preliminar ou impeditiva de mérito, que deverá fazê-lo na mesma peça da 

defesa preliminar, conforme o Código de Processo Penal já 

dispõe.Decorrido o prazo sem defesa preliminar, desde já determino a 

intimação do acusado para fins de constituição de novo advogado, no 

mesmo prazo.Em relação ao segundo prazo, se o mesmo decorrer, desde 

já nomeio o Nobre Defensor Público para atuar nos autos em favor do réu. 

Oficie-se à Polícia Federal para que informe a este Juízo se houve 

realização de perícia nos aparelhos apreendidos nos autos.Cumpra-se e 

intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203144 Nr: 5335-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PEREIRA MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Conclusão inoportuna.

Depreque-se para o interrogatório do réu.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218853 Nr: 6243-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos.

Proceda-se conforme o art. 1.549, da CNGC.

Após, ao Ministério Público e em seguida, intime-se o reeducando para 

manifestação em relação ao cálculo a ser confeccionado.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

EDSON SANCHES OAB - 021.196.369-07 (REPRESENTANTE)

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS AKASAKA TORII OAB - PR35226 (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA CALIXTO SANCHES OAB - PR44152 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Certifico que compulsando os autos constatei 

que o ID 15193077 não foi publicado no diário da justiça (DJE). Assim, nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO os 

autos para reiterar a intimação das partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000632-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VECCHI - ME (RÉU)

ADEMIR VECCHI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000632-21.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: ADEMIR VECCHI - ME, ADEMIR 

VECCHI Vistos etc. Em petitório de id. 12658555, a parte exequente requer 

seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de 

localização de bens para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses 

extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas 

declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para 

garantir a execução. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: 

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de id. 12658555 . Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000297-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

LUIZ BEZERRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000297-02.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ BEZERRA DE 

SOUSA, LUIZ BEZERRA DE SOUSA Vistos etc. Em petitório de id. 

14306492, a parte exequente requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte 

devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a 

execução. Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a 

quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à 

Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. Neste 

sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD 

deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não restou 

demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de id. 14306492. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001305-14.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO RÉU: AGUAS DE 

DIAMANTINO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido de id. 14594547. Oficie-se o 

INMETRO para que proceda com a inspeção no hidrômetro instalado na 

residência da parte autora, devendo a mesma ser realizada no prazo de 

30 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

recolha as custas da carta precatória de citação, expedida para a 

Comarca de São José do Rio Claro -MT.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PAHIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000853-04.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: SONIA MARIA PAHIM FERREIRA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Em relação às 

provas requeridas, neste momento processual, defiro o pedido para 

realização de prova pericial, contudo, a parte que requereu a perícia deve 

providenciar o pagamento da mesma. Dessa forma, DEFIRO a prova 

pericial e NOMEIO para o cargo como perito do Juízo o médico Clínico Geral 

Dr. Reinaldo de Almeida Gil, localizado na Rua B, n°.56, Jardim Guaraná, 

CEP: 78400-000, fone fixo: 3336-1736, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II). Apresentados os 

quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 

465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que 

requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de os autos possam prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com 

as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 
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técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORIE ARIAS (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ ARIAS (AUTOR(A))

LUIZ NEI ARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cosme de Tal (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça (ID 15281262) 

e os termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para providenciar o pagamento da 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: guia de complementação de diligência. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001325-05.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

VANDERSON PINTO DA SILVA Vistos etc. Em petitório de id. 15244813, a 

parte exequente requer seja quebrado o sigilo fiscal da parte devedora 

com a finalidade de localização de bens para garantir a execução. Ora, 

somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo 

fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens 

do devedor para garantir a execução. Neste sentido, manifesta-se a 

jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de id. 15244813. No tocante ao pedido para expedição de ofícios a 

DRF, DETRAN e SERASA, indefiro o mesmo, uma vez que não cabe ao 

Pode Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000663-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVI TRANSPORTADORA E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão ID 17127538 e, querendo, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES VERSALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono do autor para que apresente impugnação 

à contestação de id 12644715 no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000500-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000500-27.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JOSE DIAS ALVES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos 

etc. Intime-se o perito para manifestar acerca do despacho de id. 

13373723, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de destituição do cargo. 

Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 17 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000507-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000507-53.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANTONIO RAMOS BUENO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de 

declaração de id. 10858274 causarem efeitos infringentes, de modo que 
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deve ser ouvida a parte contrária antes que seja sanada a alegada 

omissão e contradição. A propósito: "(...) A possibilidade de se imprimirem 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, de sorte a resultar 

alteração prejudicial à parte embargada, reclama sua prévia intimação para 

se manifestar, em observância ao contraditório e à ampla defesa. 

Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, 

DJ 27/02/2007, Ministro Relator: ARNALDO ESTEVES LIMA). Intimem-se as 

partes a se manifestar, no prazo de lei. Cumpra-se. Diamantino, 17 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000563-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000563-52.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BMG Vistos etc. De início, verifica-se a possibilidade de aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora de ofício. Vejamos os entendimentos jurisprudenciais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA. REVISÃO 

CONTRATUAL. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. 

OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PERICIAIS IMPOSTA A 

AUTOR E RÉU, DE FORMA PRO RATA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 33 DO CPC. RECURSO PROVIDO. O art. 33 do Código de 

Processo Civil estabelece que o requerido responderá, tão somente, pelas 

despesas periciais que houver pleiteado, não possuindo o instituto da 

inversão do ônus probatório o poder de suprimir esta regra. Ressalva-se 

que, em decorrência da inversão do onus probandi, os fatos alegados 

pelo autor, que dependerem da produção de prova pericial que não puder 

ser realizada, presumir-se-ão verdadeiros”. (TJ-SC - Agravo de 

Instrumento AI 635439 SC 2009.063543-9 (TJ-SC) - Data de publicação: 

29/04/2010). “Consignação em pagamento. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor de ofício. Possibilidade. Requerida que não 

demonstrou a inexistência de injusta recusa. Manutenção da procedência 

do pedido. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação APL 

00047799720118260006 SP 0004779-97.2011.8.26.0006 (TJ-SP) - Data de 

publicação: 12/03/2013). Portanto, aplico o Código de Defesa do 

Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora. Intime-se a parte autora a colacionar os contratos devidamente 

assinados por ambas as partes, no prazo de 15 dias. Após, voltem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 

de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000411-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MANRIQUE TOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DE ALMEIDA CALVO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão ID 17130555 e, querendo, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIOS RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS17787 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMPILIO FONSECA DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000367-19.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCOS VENICIOS RODRIGUES DA LUZ RÉU: POMPILIO 

FONSECA DE REZENDE Vistos etc. Indefiro o pedido de id. 15579708, 

tendo em vista que o fato do requerido ser desquitado, não quer dizer que 

o mesmo não tenha filhos. Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. D. B. N. (AUTOR(A))

M. A. D. F. B. (AUTOR(A))

M. M. D. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. R. (RÉU)

M. A. R. (RÉU)

V. G. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto as correspondências devolvidas de id 17086728, 

17086735 e 17087043.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000575-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER EGYDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-03.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: WALTER EGYDIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Defiro os pedidos de id. 15923890 e 16044511. NOMEIO como 

perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob 

nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 

1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 

78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: 

cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Apresentados os pareceres ou documentos elucidativos, 

intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositar 

os honorários de forma rateada em 50 % para cada uma (NCPC, art. 95), 

no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir. Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data da 
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realização da perícia. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias, 

recolha as custas da carta precatória expedida para a Comarca de 

Comodoro-MT, com a finalidade de penhora.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Em relação ao pedido de id. 17079220, 

aguarde-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento de n°. 

1012895-66.2018.8.11.0000 ajuizado por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA, 

que suspendeu o processamento da presente recuperação judicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

17 de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001344-11.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ADRIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência, para análise do pedido de Justiça Gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 

de dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000903-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BARREIROS (AUTOR(A))

ANA MARIA BARREIROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000903-93.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOSE APARECIDO BARREIROS, ANA MARIA BARREIROS DA 

COSTA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar impugnação a contestação, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BAYER S.A. (REQUERIDO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO OAB - SP305491 (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO OAB - SP309285 (ADVOGADO(A))

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO OAB - MT9911/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Em relação a petição de id. 15678072, 

tendo em vista a suspensão do processamento desta recuperação 

judicial, conforme determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, também, está suspenso o prazo para apresentação da lista de 

credores. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 17 de dezembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1804-35.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Rocha, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 252, a parte exequente requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para manifestação da última decisão 

proferida nos autos, ao argumento de que o feito encontrava-se em carga 

com o advogado do réu, na ocasião de sua intimação.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação da decisão de fls. 244/247, foi disponibilizado no DJE nº 10360, 

em data de 17/10/2018 e publicado no dia 18/10/2018, sendo certo, ainda, 

que o Dr. Sidnei Guedes Ferreira, fez carga dos autos em data de 

24/10/2018, fazendo sua devolução somente no dia 22/11/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

Por outro lado, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

acostado nos autos (fls. 249/250), causarem efeitos infringentes, de modo 

que deve ser ouvida a parte contrária antes que seja sanada a alegada 

omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte embargada a se manifestar, no 

prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83940 Nr: 3067-92.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Sonia Maria Pahim 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

e Certidão de fls. 239, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 1763-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Sonego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimo às partes para manifestar acerca do Laudo Pericial de 

manifestação dos cálculos de fls. 214/217, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6357 Nr: 207-41.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o Credor para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar interesse 

em ADJUDICAR ou ALIENAR o bem penhorado de fls. 480.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 514 Nr: 279-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Mori, Mauri Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimo o patrono da exequente para efetuar o complemento de diligência 
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do Sr. Oficial de Justiça Jerônimo Castrão requerida na Certidão de fls. 

423, no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), pelo site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109194 Nr: 2178-65.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Lopes Reginaldo, Italo Lopes Reginaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo a Credora para manifestar acerca da Certidão de fls. 128, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS.: " Em cumprimento ao r. mandado expedido por 

determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 1ª Vara desta Comarca, 

extraído dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, feito sob 

código n.º 109194, parte Credora: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, Parte 

Devedora: ITALO LOPES REGINALDO em data de 10-12, p. passado, 

dirigi-me até a o endereço consignado no mandado, mas não obtive êxito 

em localizar a devedor acima, fui ainda, informado pela Srª. Cristina da 

Silva, proprietária da casa do endereço constante, que os pais do devedor 

acima, alugava o imóvel, mas foi embora desta cidade, há mais de dois 

anos passado, com destino a Cidade e Comarca de Nova Mutum/MT., 

desconhecendo o endereço preciso naquela cidade, quanto ao executado 

acima, Ela desconhece, estando portanto, em lugar incerto e não sabido, 

outrossim consigno, que deixei de proceder o arresto, em virtude de não 

ter encontrado nenhum bem em nome da parte devedora. razão esta 

devolvo o mandado em cartório, para seus fins devidos. O referido é 

verdade e dou fé. Diamantino/MT, terça-feira 11 de dezembro de 2.018 (A) 

EDMIR RODRIGUES SOARES Oficial de Justiça/Avaliador Matr.3195

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 135-30.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes, Edmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Intimo o Credor para manifestar acerca da Certidão Negativa de fls. 

400/401, no prazo de 05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS.: "Em cumprimento ao presente, extraído dos autos sob 

o código n.º 2992, em que é credora: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A, 

dirigi-me pela Rodovia BR 364, a partir da sede da Comarca até a divisa de 

nosso Município com a Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, por 

aproximadamente 180 KM, e não obtive êxito de localizar a área física 

constante da matrícula sob n.º 211 do RGI local, e neste percurso 

constatei 01 imóvel com o mesmo nome de FAZENDA SÃO PAULO, porém 

de propriedade de Paulo Sérgio Assunção, esta propriedade não possui 

divisa com a BR, fica aproximadamente 05 KM da Rodovia, e outro imóvel, 

com a denominação de FAZENDA SAMPAULO que é de domínio do Sr., 

Adelino Carvalho. Certifico ainda que, em buscas com diversos 

proprietários de imóveis em nossa Região não obtive nenhuma informação 

acerca das pessoas dos executados, Adimir Alves de Moraes, Durval 

Alves de Moraes e Edmar José de Souza, sendo, portanto, desconhecidos 

em nosso Município. Que o confrontante citado na Certidão de inteiro teor, 

Eduardo Hiller, igualmente é desconhecido em nossa circunscrição, 

apenas a pessoa de Edmar Hiller, há muito foi proprietário de terras na 

região dos Parecis e nestas imediações não existe nenhuma área com a 

denominação de Fazenda São Paulo e ou Fazenda Dourada. Assim, pelas 

razões acima, e considerando que os dados inseridos na Certidão de 

inteiro teor foram insuficientes para se chegar até o imóvel em questão, e 

que, nas investigações pelo itinerário da Rodovia BR 364, também citado 

como marco divisor da área, não obtive êxito nas buscas, de modo que, a 

credora, deverá solicitar GEOREFERENCIAMENTO da área indicada, onde 

aludido expediente levará com precisão a localização física do imóvel, 

inclusive indicando os atuais confrontantes.

 O referido é verdade e dou fé. Diamantino/MT, terça-feira, 11 de 

dezembro de 2018.(A) Tarcizio Rodrigues da Cruz Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de intimação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade: bairro novo Diamantino - Diamantino-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131884 Nr: 1535-58.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Castaman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Vanni Catunda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento de mandado de intimação, 

devendo retirar guia para tanto no site www.tjmt.jus.br (SERVIÇOS – 

GUAIS) do conforme Provimento 07/2017 - CGJ, a ser cumprido na 

localidade: Bairro Jardim Eldorado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2069 Nr: 490-74.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes (sentença de fl. 379/380, relativos aos 

honorários sucumbenciais), de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as diligências 

necessárias para vincular os valores depositados, no presente feito, para 

posterior expedição de alvará, em relação à importância pertencentes ao 

Sr. Eugênio Rossi.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-37.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DOS REIS FERREIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.A. BARBACOVI COMERCIO - EPP (EXECUTADO)

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000521-37.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MARLI DOS REIS FERREIRA - EPP EXECUTADO: 

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO, C.A. BARBACOVI COMERCIO - 

EPP Vistos etc. Trata-se de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

MARLI DOS REIS – FERREIRA em face de ALESSANDRO SOUZA DE 

CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

id. 9285271, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e suspensão do feito. No id. 16702092, a parte exequente 

informa que o acordo foi devidamente cumprido, pugnando pela sua 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas em postulado de id. 9285271 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 924, inciso II, e art. 487, inciso III, alínea 'b', ambos do 

NCPC. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes por 

meio de seu procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL ALISTAMENTO PROVISÓRIO DE JURADOS

EXERCÍCIO 2019

O Excelentíssimo Senhor Raul Lara Leite - Juiz de Direito da Segunda Vara 

Cível e Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca de Diamantino - Estado De Mato Grosso, na forma da Lei, etc.....

Faz saber a todos quanto interessar possa, que em cumprimento ao artigo 

439, parágrafo único e artigo 440, ambos do Código de Processo Penal, 

que os cidadãos abaixo relacionados foram alistados provisoriamente 

para servirem como membros do corpo de Jurados do Egrégio Conselho 

de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca de Diamantino – Estado de 

Mato Grosso, nas sessões periódicas do ano de 2019.

Adeilma Ewald – Vendedora - Autônoma

Alessandra Rossdeutscher – Empresária - Word Informática

Alex Rupolo – Empresário – Espaço de Lazer Aconchego

Alexandrino Rodrigues – Professor Aposentado

Aline Ribeiro – Funcionária da Floricultura Flor Morena

Allana Texeira Rocha – Funcionária do Cartório 2º Ofício

Allane Mendes – Vendedora – Loja Imagem Modas

Aluízio Correa – Vendedor – Loja Zagonel

Amanda Vanni Borges – Fisioterapeuta – Clínica Reabilitar

 Ana Carolina Lima – Funcionária da Escola Piaget

Ana Cristina Santos – Servidora Pública Municipal – Sec. Assistência 

Social

Ana Rosa Mattos – Professora Aposentada

Ana Sílvia Cocco – Artesã – Autônoma

André Felipe Soares – Vendedor – Loja Tonello

Andréia Barros Figueiró – Servidora Pública do Município de Alto Paraguai 

– Secretaria de Saúde

Antônio Praxedes da Silva – Aposentado

Arilce Amorim – Servidora Pública Municipal – Fundação Cultural

Assunção Aurora Velasco Krotez – Servidora Pública Estadual – Escola 

Plácido de Castro

Carlos Cândido Arruda – Servidor Público Municipal – Secretaria Obras

Cezar Poleze – Funcionário da Mecânica Poleze

Claudia Fernandes de Barros – Vendedora – Loja J-Store

Cleide Barros – Funcionária Pública Estadual – Escola Plácido de Castro

Consuelo R. Vanni – Empresária – Diamantino Embalagens

Daniela Querobino – Vendedora – Loja O Boticário

Daniely Slavick – Professora Particular

Dejair Raimundo – Agricultor

Diego Nunes Camargo – Servidor Público Municipal – Secretaria de 

Assistência Social

Donata Glorinha F. Nascimento – Professora – Secretaria de Educação

Douglas Lupatine – Comerciante – Distribuidora de Bebidas Lupatine

Dulce Barros – Servidora Pública Municipal

 Dulcinéia Dobri – Empresária – Carol Supermercado

Edília Vansan – Decoradora – Autônoma

Eduarda Evelyn Correa de Morais – Funcionária Sicredi - Diamantino

Eduardo Pandolfo – Sicredi – Novo Diamantino

Erickson Chirstian da Silva Assunção – Servidor Público Estadual - Unemat

Fabiano Sakuraba – Funcionário da Emal

Fernando Adversi – Funcionário dos Correios

Fernando Rocha Paixão – Servidor Público Municipal – CRAS

Gerson Vidal de Souza – Servidor Público Municipal – Secretaria de 

Esportes

Gilma Duarte Castro – Empresária - Hotel Kayabi

Gilmar Ferreira de Souza – Motorista do Supermercado Polo Centro

Giovana Pizzato – Engenheira

Gisele Dias – Servidora Câmara Municipal de Diamantino

Gisele Dreher – do lar

Gustavo Garbosa – Funcionário Cargill – Corretora de Soja

Igor Ascari – Funcionário Escritório Contabilidade Central

Ingridy Daiane de Almeida – Funcionária Cartório do 2º Ofício

Isolde Dalmoli – Empresária – Mercado Real

Ivone Barros Alexandre – Empresária - Pop Sport

Jair Mendel – Empresário – J-Store

Jessica Cavalcante Rezino – Servidor Público Estadual - Unemat

João Salgado Filho – Empresário - Apolo Informática

Jorge Luiz Oliveira Filho – Servidor do Banco do Brasil

Josiane Carlos – Enfermeira – Hospital São João Batista

Juarez Alves – Professor – Alto Paraguai

Jucineide Martins Cruz – Professora Aposentada

Karina Teixeira Rocha – Servidora Pública Municipal - Enfermeira Pronto 

Atendimento

Karoline Bassi – Estudante Universitária

Keller Cristiane F. Queiroz Fontes - Funcionária Agroamazônia

Klaus Snyder – Contador

Leandro Batalha – Servidor Público Municipal – Prefeitura

Leiko Keila Narita – Funcionária Loja Elen Calçados

 Léticia Maranhão Baggio – Nutricionista

Lilian Cibele Barbieri – Psicóloga

Lindamir Kratchk – Fotógrafa

Lourdes Barella da Rocha – Contadora

Lúcia Maria Romão – Servidor Público Municipal - Agente de Saúde - PSF 

Central

Luciana Agripino de Barros – Professora

Luciana Romanino – Empresária – Estrela Guia

Luciana Santos Mendes – Servidora Pública Municipal - Psicóloga

Luciene Barros – Professora – Escola Braz Maimome

Luzia Delboni – Funcionária Supermercado Polo Centro

Marcela Martins de Barros – Servidora Pública Estadual – Escola Plácido 

de Castro

Marcelo Nunes – Servidor Público Estadual - Unemat

Marcos Souza – Funcionário Cartório do 1º Ofício

Marcus Tullius Mendes Caldas – Servidor Público Municipal – Prefeitura

Maria Clara Genro – Maquiadora – Autônoma

Maria José Magalhães – Funcionária JBS

Mariana Kroling Fontana – do Lar

Marília Mendes França – Funcionária Procria Veterinária

Marizeth Espínola – Contadora

Maurício Marcondes – Funcionário Grupo Marcondes

Odemar Mendes – Professor – Secretaria de Educação

Oziel Rocha – Empresário – Zero Grau Refrigeração

 Patrícia Bueno da Silva – Enfermeira – Central de Vagas

Paula Borges – Funcionária MT Log Transportadora

Pauline de Arruda Rodrigues – Servidor Público Estadual - Unemat

Rafaela Vitorassi – Autônoma

Rejania Meniezo – Artesã – Autônoma

Renan Zagonel – Empresário

Rogério Soares – Vendedor – Martinelo
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Rose Carris – Professora – Secretaria de Educação

Rose Hecker Costa – Empresária – Léo Confecções

Rosi Parma Timidati – Professora – Cefapro

Rosimeire Leandro – Funcionária Escritório da Fazenda Konagenski

Rosimeire Vanni – Servidor Público Municipal – PSF Central

Sabino da Silva – Vendedor – Lojas Gazin

Silkiane Machado Capeletto - Enfermeira – Professora Unemat

Silvana Maria Cessari Medina – Empresária – Café e Cia

Solange Dallagnol – Empresária – Loja Algo a Mais

Suzana Sartor – Artesã – Autônoma

Suzane Gusmão – Esteticista – Autônoma

Vanessa Líber – Empresária – Mini Mercado da Delma

Vera de Souza – Artesã – Fundação Cultural

Viviane Aparecida da Silva – Servidor Público Municipal - CRAS

Welton Neves Vilela – Servidor Público – Unemat

Todos brasileiros, maiores, capazes e residentes nesta Comarca. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e principalmente dos Jurados, 

mandou o MM. Juiz Presidente que se expedisse o presente Edital o qual 

será publicado na forma da lei e afixado no átrio deste fórum.

 OBSERVAÇÃO: Nos termos do artigo 439, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, qualquer pessoa do povo, no prazo de 20 (vinte) dias, 

poderá apresentar em Juízo as reclamações convenientes à alteração da 

presente lista provisória, até a publicação definitiva, no final de janeiro, 

com recurso, para superior instância, sem efeito suspensivo.

 Dado e passado nesta cidade de Diamantino-MT, aos 17 dias do mês de 

dezembro de 2018. Eu Patrícia Ferreira Vargas, Gestora Judiciária, digitei, 

conferi.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000741-35.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro Responsável pelo Pregão Presencial nº 012/2017/SRP, Sr. 

Nicholas da Costa Machado (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

I. Neste momento cumpre-me analisar não a existência de direito líquido e 

certo do impetrante, matéria afeta ao deferimento da segurança, mas 

tão-somente a existência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. 

Diante disso e à luz das disposições contidas no artigo 7º, inciso III,[1] da 

Lei n. 12.016/2009, observo que se faz necessário o preenchimento, 

cumulativo, de 02 requisitos para o deferimento da liminar na ação 

mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos 

apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a 

possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida. A meu ver, 

tais requisitos não restaram atendidos. Sustenta a impetrante, em síntese, 

que ao tomar conhecimento do edital do Pregão Presencial n.º 012/2017 

promovido pelo Município de Diamantino, impugnou o referido instrumento, 

apontando diversos erros e omissões cometidos pela Administração 

Municipal, informando que a não correção deles tornaria impossível a 

elaboração de uma proposta exequível e condizente com a realidade 

almejada pela administração municipal e vivenciada pelas empresas que 

eventualmente participassem do certame, além de restringir a 

competitividade e o interesse público que se deveria resguardar. 

Entretanto, afirma que as autoridades mencionadas como coatoras, 

deixaram de conhecer o “pedido de esclarecimentos” (procedimento 

anterior à Impugnação), negando acesso aos orçamentos e planilhas de 

referencia e a forma como foram calculados os custos de referencia 

mínima e máxima do edital nº.012/2017/SRP e seu termo de referencia, sob 

o fundamento de que esse pedido não poderia ser atendido por ser uma 

“fase interna da licitação”. Com efeito, após a negativa do pedido de 

esclarecimentos foi protocolada a impugnação ao edital, a qual a 

administração pública deixou de conhecer alegando ser “intempestiva”. 

Consta do edital de pregão presencial nº 012/2017/SRP (processo 

administrativo nº 758/2017) id. 8193250 – fls. 02 e 11 que: - os envelopes 

contendo as proposta deverão ser entregues até as 14:00 horas do dia 25 

de maio de 2017, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Diamantino. - item 11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, nos termos 

do art. 41 da Lei n. 8.666/93. Os documentos acostados a presente ação 

indicam que: a) no dia 24.05.2017 – id. 8193291 – a impetrante 

encaminhou e-mail solicitar orçamentos e planilhas de referência de como 

foram calculados dos custos de referência mínima e máxima do edital em 

discussão; b) no dia 25.05.2017 às 13h45min apresentou impugnação – id. 

89193309; Feitas essas considerações, deve-se observar que a 

contagem do prazo de 02 dias úteis previsto no artigo 11.1 do edital 

obedece a regra do art. 110 da Lei 8.666/93. Sendo assim, o termo inicial é 

a data para abertura da Sessão: dia 25.05.2017. O dia 25 não é 

computado, ele é o dia de início. Assim, o primeiro dia útil anterior a data 

mencionada é 24, o segundo dia útil é 23. Portanto, conclui-se que a 

impetrante tinha até dia 23.05.2017 durante o expediente no órgão que 

está promovendo a licitação para impugnar o edital. Aliado a esse fato, a 

suspensão do processo licitatório é medida drástica, que traz inúmeras 

implicações para a administração pública, devendo ser tomada em casos 

excepcionais onde fica evidenciada a relevância nos fundamentos 

apresentados pelo impetrante e do ato impugnado possa existir a 

possibilidade de ineficácia da medida, o que, a princípio, não se enquadra 

na hipótese dos autos. Posto isso, indefiro a liminar. II. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações 

(artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009). III. Dê ciência ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 

7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). IV. Em seguida, abra vista ao Ministério 

Público. V. Int. Diamantino/MT, 10 de julho de 2017. Gerardo Humberto 

Alves da Silva Junior Juiz de Direito [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica (sem grifo no original).

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001519-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001519-68.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Observa-se que houve o preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 319 do NCPC, razão pela qual recebo o pedido 

inicial. Considerando o teor da Portaria n. 1.135/2011/PRES, que instalou 

junto ao Poder Judiciário desse Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, 

com a finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de 

valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

DETERMINO que esse feito seja encaminhado ao NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico com URGÊNCIA, por meio do malote digital, solicitando-lhes a 

emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso 

em testilha. Aportado aos autos o parecer, volte-me concluso. Cumpra-se 

com PRIORIDADE e CELERIDADE processual, expedindo o necessário. 

Diamantino/MT, 17 de dezembro de 2018. ANDRÉ LUCIANO COSTA 

GAHYVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 901-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Teodoro de Paula
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, Silvana Moraes Valente - OAB:7139, Thiago Barreto 

Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu SAMUEL TEODORO DE 

PAULA pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, 

inciso V, ambos da Lei Federal nº. 11.343/2006. (...) do Na terceira fase, 

não há diminuição, porém incide a causa de aumento descrita no artigo 40, 

inciso V, da Lei Federal nº. 11.343/06, torno-a definitiva em 05 (cinco) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa.3.1.1. Valor do dia-multaFixo o dia-multa no valor 

de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato 

delituoso.3.1.2.Do regime inicialEm vista do quanto disposto pelo artigo 33, 

§ 2º, alínea “b”, do Código Penal, o acusado deverá cumprir a pena 

privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME SEMIABERTO.É 

certo que a execução da pena no regime semiaberto deveria, nos termos 

da lei (CP, art. 33, “b”), ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar, contudo, diante da inexistência destas espécies 

de estabelecimento nesta Comarca, concedo liberdade ao acusado 

SAMUEL TEODORO DE PAULA que poderá aguardar o trânsito em julgado 

em liberdade. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA.3.1.4.(...)P.R.I.CApós, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações legais.Ao distribuidor 

para a regularização do cadastro do réu no sistema Apolo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Às providências. Diamantino/MT, 14 de dezembro 

de 2018.ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA Juiz de Direito em 

substituição legal

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 27/02/2019 às 08hs20min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000096-73.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EZIQUIEL FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 14 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GKF BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

G. W. M. BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010568-82.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO REQUERIDO: G. W. M. BAR LTDA - ME, GKF BAR LTDA - ME 

Vistos etc. Manifeste-se a parte requerida GKF BAR LTDA (Ditado 

Popular), no prazo de 05 dias, indicando novo endereço das testemunhas 

arroladas no id. 13481582 – p.2, uma vez que não foram localizadas no 

endereço informado. Cumpra-se. Diamantino, 17 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 20/02/2019 às 09hs10min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANNI CAROLINA SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 20/02/2019 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000832-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para comparecer perante a secretaria da 

5ª Vara Cível, para retirar a Certidão de Crédito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001584-63.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLARICE DA SILVA BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré. É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas 

de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

baixa na inscrição em questão até determinação judicial em contrário, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 17 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006618-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENE SILVA CANGUSSU OAB - 727.049.856-34 (REPRESENTANTE)

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006618-20.2018.8.11.0037. AUTOR(A): NATHAN CANGUSSU 

RODRIGUES REPRESENTANTE: ELIENE SILVA CANGUSSU RÉU: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO 

SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

Específica ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em 

favor de Nathan Cangussu Rodrigues, representado pela genitora Eliene 

Silva Cangussu, em desfavor do Gestor do Sistema Único de Saúde, do 

Estado do Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que o adolescente 

possui “transtorno de hiperatividade e déficit de atenção subtipo 

associado a alteração de processamento e sintomas ansiosos”, sendo 

que lhe foram receitados os medicamentos Venvanse 30 mg e Sertralina 

50 mg. Alega que os requeridos não estão fornecendo o medicamento, o 

que poderá causar prejuízos ao desenvolvimento escolar e social do 

menor. Requer a tutela de urgência provisória e antecipada, em caráter 

liminar, para compelir os requeridos ao fornecimento da medicação. A 

inicial foi recebida, conferindo os benefícios da gratuidade da justiça ao 

autor e determinando parecer do NAT (ID 15801771 - Pág. 1). Em seu 

parecer, o NAT informa que o medicamento Venvanse não está na 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não sendo, 

portanto, dispensado pelas unidades de saúde do SUS. Relata que a 

medicação não está na lista de medicamentos de alto custo, não existindo 

nenhum protocolo específico para sua liberação pelas Secretarias 

Estaduais ou Municipais de Saúde, bem como que não há substituto da 

mesma classe medicamentosa no SUS. Sobre o medicamento Sertralina 50 

mg, declara que é assegurado pela rede pública de saúde através da 

Portaria nº 139/2015GBSES. É o relato no essencial. Decido. O STJ, ao 

julgar o REsp 1.657.156/RJ, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo 

Civil (Recurso Especial Representativo de Controvérsia – Tema nº 106), 

fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de 

remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). A tese fixada 

estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que 

presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, 

por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 

médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência 

de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Verifico que o autor colacionou aos autos relatório médico em 
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que a psiquiatra da infância e adolescência que atende o menor, Dra. Ana 

Cristina C. Gonsalves, relata: - que Nathan apresenta diagnostico de 

transtorno de hiperatividade e déficit de atenção subtipo associado a 

alteração de processamento e sintomas ansiosos, o que traz graves 

prejuízos em seu desempenho escolar e nas relações pessoais; - que o 

menor era medicado com metilfenidato, apresentando piora importante do 

humor (irritado, nervoso, agressivo) e da ansiedade que comprometiam 

ainda mais sua autoestima e relacionamentos; - que em julho de 2018, 

substituiu o metilfenidato por lisdexanfetamina (Venvanse) 30 mg/dia, com 

melhora significativa da atenção e do comportamento, sem alterações do 

humor. Denota-se que o metilfenidato é o princípio ativo do conhecido 

medicamento Ritalina e este, por sua vez, é fornecido pelo SUS[1], mas 

não se apresenta o remédio mais adequado ao infante que, ao utilizar o 

mesmo, apresentou piora significativa de humor. Substituído o metilfenidato 

pela lisdexanfetamina (Venvanse) 30 mg/dia, Nathan não revelou 

alterações de humor, demonstrando ser o medicamento mais apropriado, 

ao menos por ora, para o tratamento de sua patologia. Consoante parecer 

do NAT, o medicamento não é fornecido pelo SUS e, ainda, é claro ao 

afirmar que “não há substituto da mesma classe medicamentosa no SUS” 

(ID 15832210 - Pág. 1). Com essas considerações entendo que resta 

satisfeito o primeiro requisito fixado pelo STJ (Comprovação, por meio de 

laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS). No que se refere ao segundo 

requisito a ser atendido para que o Poder Judiciário possa obrigar os 

entes estatais a fornecer medicamento não fornecido pelo SUS, entendo 

que a autora não logrou êxito em demonstrar a alegada incapacidade. 

Verifico que há elementos que contrariam sua hipossuficiência, 

notadamente seus rendimentos que no último mês (novembro/2018) 

somaram o valor bruto de R$ 7.805,36 e líquido de R$ 5.105,12. O 

medicamento Venvanse, por sua vez, não consta na lista de 

medicamentos de alto custo. Outrossim, segundo o orçamento de menor 

valor apresentado pela própria parte autora, o remédio possui valor de R$ 

279,99 para a autora, a qual na perspectiva de remuneração recebida, 

conforme acima dito, compromete pouco mais de 0,5% de seu orçamento, 

o qual concluo não ser em demasia oneroso à parte. Assim, numa análise 

preliminar, que é realizada no âmbito das tutelas de urgência entendo que 

inexiste incapacidade financeira da parte, requisito cumulativo e, portanto, 

necessário à concessão da tutela provisória. Nesse sentido, colaciono os 

julgados proferidos após o julgamento do REsp 1.657.156/RJ pelo STJ: 

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO 

URSODESOXICÓLICO. NECESSIDADE DO FÁRMACO COMPROVADA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSENTE O REQUISITO DA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO 

MEDICAMENTO PRESCRITO. CAPACIDADE FINANCEIRA DE CUSTEAR O 

TRATAMENTO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71006921654, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em 25/09/2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARTROSE E 

OSTEOPOROSE - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO - INEFICÁCIA 

DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS - INCAPACIDADE FINANCEIRA - 

REQUISITOS CUMULATIVOS - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1- O 

Ministério Público detém legitimidade para pleitear o fornecimento de 

medicamentos nas demandas de saúde, mesmo quando se tratar de feitos 

contendo beneficiários individualizados, por se tratar de direito individual 

indisponível, equiparado ao próprio direito à vida. Precedente. 2 - O 

deferimento de tutela que obriga o ente público a fornecer medicamento 

indisponível no SUS exige a presença dos requisitos demarcados no REsp 

1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (TJ-MG - 

AI: 10440180009241001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, 

Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018) Nesse 

mesmo sentido, ao ementar o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso no AI 8580/2013, ficou assim consignado: [...] A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que 

"o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer 

destas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros." (REsp n. 771.537/RJ, Segunda 

Turma, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). [...] (TJMT. AI 

84580/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2013, Publicado no DJE 

21/01/2014) Corroborando o fundamento acerca da possibilidade 

financeira da parte, denota-se que possui médica particular na capital 

Cuiabá e advogado constituído nos autos. Assim, concluo que a alegação 

de incapacidade econômica para custear o tratamento não encontra 

robusta comprovação nos autos, pelo menos neste juízo não exauriente, 

típico das medidas de tutela de urgência, razão pela qual indefiro a tutela 

de urgência pleiteada. Citem-se e intimem-se os requeridos. Intime-se a 

autora por meio de seu advogado. Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

14/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Ritalina® Princípio ativo: Metilfenidato Grupo farmacológico: O Metilfenidato 

é um estimulante fraco do Sistema Nervoso Central (SNC). Indicações e 

Autorização da ANVISA: É indicado no tratamento do transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH) e é autorizado pela ANVISA 

exclusivamente para esta finalidade. A ANVISA CONTRAINDICA 

expressamente o uso do Metilfenidato em pacientes com ansiedade, 

tensão ou AGITAÇÃO, assim como recomenda cautela para seu uso em 

pacientes com COMPORTAMENTO AGRESSIVO. Fornecimento pelo SUS: 

O Metilfenidato é disponibilizado pelo SUS para crianças e adolescentes 

incluídos em programa de tratamento de TDAH (Transtorno de déficit de 

a t e n ç ã o  c o m  h i p e r a t i v i d a d e ) .  F o n t e : 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/04/0cbb5fc19fed72

272d7d2541e720d253.pdf . Acesso em 06/12/2018 às 13h39min.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114407 Nr: 4834-35.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a devolução da carta precatória juntada às fls.78/90-v, 

impulsiono os autos intimando os advogados da parte requerente para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008119-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008119-09.2018.811.0037 (PJe) Ação de Execução para Entrega de 

Coisa Incerta Exequente: Santa Clara Com. E Rep. Agrícola Ltda. EIRELLI - 

EPP Executada: Paula Gomes de Souza Prieto Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente, por intermédio do respectivo advogado, para efetuar o 

recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 13 de dezembro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito em substituição legal
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008070-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DEMICIANO MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 17065866, BEM COMO 

PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA E COMPROVAR O MESMO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMIRO MARTINS FELEX & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Intino a parte requerente para se manifestar nos autos, uma vez que o 

prazo de suspensao solicitado no ID 12393003 ja decorreu.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (RÉU)

FAZENDA SÃO JOSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA RÉU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE Diante das informações 

contidas no termo de audiência juntada retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (RÉU)

FAZENDA SÃO JOSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA RÉU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE Diante das informações 

contidas no termo de audiência juntada retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007039-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007039-10.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MANO TRANSPORTES LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004327-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para informar a localização da Fazenda Branca, 
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pois na petição do id 13633177 consta que a mesma esta localizada na 

zona rual de Primavera do Leste e na copia da matricula ID13633202 que a 

referida fazenda esta localizada no municpio de General Carneiro - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001282-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001526-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE WIMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002084-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002458-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002522-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MOREIRA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO ALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002511-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004198-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MENEZES FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005377-11.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K JORGE FELIPPE - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005377-11.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: IZABEL XAVIER RAMOS REQUERIDO: K JORGE FELIPPE - 

ME Tendo em vista o requerimento contido no termo de audiência retro 

juntado e dado as determinações da decisão judicial, designa-se a 

audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 16h00min, 

na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA GUIA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a Contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006048-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA GUIA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo Pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a Contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004977-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FIDELIS CANDIDO FILHO OAB - MT2525-B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004977-94.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: LEONI COLOMBELI 

EMBARGADO: CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM Vistos em correição. Os 

presentes embargos à execução foram opostos em razão da ação de 

execução de título extrajudicial autuada fisicamente sob o nº 

428-38.2016.8112.0034 (código 41158). Portanto, proceda-se a 

materialização dos presentes, consoante determinação normativa, com a 

imediata conclusão do feito. Arquivem-se os autos eletrônicos e 

procedam-se as baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

10 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004977-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI COLOMBELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FIDELIS CANDIDO FILHO OAB - MT2525-B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004977-94.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: LEONI COLOMBELI 

EMBARGADO: CAIO ROBERTO COIMBRA BONFIM Vistos em correição. Os 

presentes embargos à execução foram opostos em razão da ação de 

execução de título extrajudicial autuada fisicamente sob o nº 

428-38.2016.8112.0034 (código 41158). Portanto, proceda-se a 
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materialização dos presentes, consoante determinação normativa, com a 

imediata conclusão do feito. Arquivem-se os autos eletrônicos e 

procedam-se as baixas. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

10 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000830-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, Art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, Art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004500-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004500-71.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: VILMAR DE MORAIS OLIVEIRA REQUERIDO: KELSON ELIAS 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Tendo em vista a informação contida no termo 

de audiência juntado retro e em cumprimento a determinação judicial, 

designa-se a audiência de conciliação para o dia 13 de março de 2019, às 

17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, Art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a contestação apresentada nos autos, intimo a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

"Tendo em vista a contestação apresentada nos autos, intimo a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a contestação apresentada nos autos, intimo a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003247-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

“Aportando o laudo pericial, intimo as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, Art. 477,§1º) Outrossim, tendo em vista a contestação 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29162 Nr: 1474-73.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANI ALBERTO DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data fica a parte requerente INTIMADA para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo sem manifestação do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 6719-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ROCHEDO BENTO - 

OAB:45828/RS

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149727 Nr: 4253-15.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 932-11.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Certifico que nesta data intimo o advogado da parte Executada para se 

manifestar acerca do petitorio de folhas 241 juntada aos autos, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 76-81.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TEXTIL BOQUERÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, LEONARDO PLATAIS - OAB:OAB/ES 15.134

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124855 Nr: 7425-33.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE PAULA, ROSICLÉIA SANTOS BELLO DE 

PAULA, JAIR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES, CATIA 

MARIA JUSTO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO JORDÃO FERREIRA - 

OAB:SP/108.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872-MT

 Certifico que decorreu o prazo da parte Requerida para se manifestar da 

decisão de folhas 937 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163571 Nr: 1987-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para manifestar-se acerca da informações das 

operadoras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174833 Nr: 7863-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifesta-se nos autos, eis 

que decorreu o prazo e o requerido não pagarou o débito, não nomeou 

bens a penhora e nem interpôs embargos, devendo para tanto dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172960 Nr: 6787-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI SANDRA FREITAS BACCI CASTRO, 

VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155348 Nr: 6908-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME, HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em acesso ao site do Conselho Nacional de Justiça não 

localizei o campo para efetivar a publicação determinada retro. Outrossim, 

ao questionar outros Gestores Judiciários desta Comarca sobre a 

funcionalidade fui informado da inexistência da ferramenta no site do CNJ. 

Assim, intimo a parte exequente para manifestar acerca do petitório de f. 

137, bem como para requerer o que entender oportuno. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135871 Nr: 7456-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANGELO DE SOUZA, BENEDITO ZAMPARONI, 

HERACLITO GOMES CIQUEIRA, HEINZ SELBMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Processo nº 7456-19.2014.811.0037 (Código 135871)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Antônio Justiniano de Bem e outros

 Requerido: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 6934-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Processo nº 6934-60.2012.811.0037 (Código 116296)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – Sicredi

Executados: José Antônio Bortolucci e Outra

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.106).

Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56271 Nr: 3886-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RAMOS, ELIZ REGINA DA COSTA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA LARISSA DARONCO - 

OAB:17199/0, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 Processo nº 3886-35.2008.811.0037 (Código 56271)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Jair Marodin

Executados: Sérgio Ramos e Outra

 Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.157).

Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 4080-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA A. FANAIA VIEIRA - 

OAB:15057, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 Intimo o advogado da parte exequente para informar nos autos os dados 

bancários completos (Banco, Agência, Conta, Nome do(a) Titular, CPF 

do(a) Titular) para a confecção do alvará judicial para liberação de valores 

determinado na f. 104. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166265 Nr: 3296-77.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 
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para o dia 30 de janeiro de 2019, às 16h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 16 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 7365-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, LUIZ CARLOS BRAVIN, EDSON HOSHIKA, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISES MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 13 de março de 2019, às 18h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 16 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122284 Nr: 4812-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

- ME, JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE, NARA CINTHYA NASCIMENTO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta dat, foi realizada pesquisa de bens das partes 

requeridas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sendo os extratos 

negativos, conforme extratos anexos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181193 Nr: 11156-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES KANOMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Almeida Diniz - OAB:9623/MT, FABIOLA 

PASINI - OAB:MT 5.033, IREVALDO GUTIERREZ GIMENES - OAB:MT 

5.013-A, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - OAB:MT 3.490, 

VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 16 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 6252-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.224/RS, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO 

JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436

 Tendo em vista a determinação verbal da Magistrada, intimo a parte 

exequente para que acoste nos autos procuração dos advogados 

peticionates na f. 163. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111781 Nr: 2222-27.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Intimo o advogado da parte autora para informar nos autos os dados 

bancários completos (Banco, Agência, Conta, Nome do(a) Titular, CPF 

do(a) Titular) para a confecção do alvará judicial para liberação de valores 
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determinado na f. 194. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120180 Nr: 2655-94.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL BARIÃO BOLONHEIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA MAGALHÃES, ANTONIO 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427, Karen Alexandra Eller - OAB:MT 15.480-O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 16h00min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 16 de dezembro de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 6934-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.Outrossim, a penhora de dinheiro obedece a ordem estabelecida no 

artigo 835 do Código de Processo Civil, constituindo pretensão legítima do 

credor.Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.De fato, 

constituindo a penhora online recurso legítimo para o prosseguimento 

regular do feito, com o consequente adimplemento coercitivo da obrigação 

pecuniária, mister a efetivação da medida, nos termos legais, para a 

realização do direito.Isto posto, defiro o requerimento de penhora sobre os 

ativos financeiros da parte executada (fls.103).Frustrada a tentativa de 

penhora dos ativos financeiros, autorizo a pesquisa e inserção via 

sistema RENAJUD (fls.103).Frustrada todas as tentativas de satisfação da 

execução, autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na 

forma postulada (fls.103), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do 

executado em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se na forma da lei.Primavera do Leste (MT), 11 de 

outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137906 Nr: 8955-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUSTINIANO DE BEM, ELOI RITTER, DILSON 

JACINTO DE OLIVEIRA, ANITA DE FREITAS MORITA, CLAIRTO ANTONIO 

STRALIOTTO, TAKEMORI NISHIMUTA- ESPÓLIO, JULIO TAKESHI 

NISHIMUTA, OSVALDO PORFIRIO DA SILVA, MARLI PALIM BRAGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12.208-A

 Processo nº 8955-38.2014.811.0037 (Código 137906)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Antônio Justiniano de Bem e outros

 Requerido: Banco do Brasil S/A

 Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110108 Nr: 443-37.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 443-37.2012.811.0037 (Código 110108)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Execução

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executada: Neusa Chiarelo Riva

Vistos etc.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Oficie-se na forma postulada (fls.145).

Aportando-se a informação solicitada, cientifique-se a parte exequente 

sobre o cumprimento parcial da ordem de penhora online, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, 

no mesmo ato, para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos 

moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 16744 Nr: 1855-86.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLÁVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1855-86.2001.811.0037 (Código 16744)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Gilberto Flávio Goellner

Executado: Luiz Carlos Cunha

Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.157).

Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo 

para o cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo 

ato, para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena 

de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 

921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134922 Nr: 6720-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR KUSDRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BRUNA SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6720-98.2014.811.0037 (Código 134922)

 Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

 Exequente: Almir Kusdra - ME

 Executados: Costa & Vieira LTDA. e Outro

Vistos etc.

 Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para o 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, 

para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 5807-92.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA MONTEIRO PARDAL 

- OAB:MT-6.621, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:MT/ 12.951, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Certifico que nesta data a Advogada LAISA DE FREITAS DA SILVA DE 

OLIVEIRA OAB/MT 18588 , fica INTIMADA de que os autos encontram-se 

desarquivados, devendo requerer o que de direito, no prazo legal

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004968-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITALE AGRO NUTRICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a certidão de registro de penhora, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117260 Nr: 7934-95.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E SARAIVA DE JESUS LTDA - ME, 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias. Oriento os senhores advogados para que providencie o 

recolhimento da diligência de acordo com as normas do Provimento 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160946 Nr: 813-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, MAURO JUNIOR DEFENTE, 

ADELINO GUADAGNIN, RITA BRIDI GUADAGNIN, OLINEIDE APARECIDA 

GRANZOTTO DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, CNPJ: 

05156580000124, atualmente em local incerto e não sabido MAURO 
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JUNIOR DEFENTE, Cpf: 51510979972, Rg: 3.125.954-1, Filiação: Mouro 

Defente e Maria Celia Tofolo Defente, data de nascimento: 27/09/1961, 

brasileiro(a), natural de São Jorge de Ivai-PR, casado(a), agricultor, 

atualmente em local incerto e não sabido OLINEIDE APARECIDA 

GRANZOTTO DEFENTE, Cpf: 86614070100, Rg: 42064920, Filiação: 

Santina Gagnan Granzotto e Marcos Granzotto, data de nascimento: 

08/11/1965, brasileiro(a), casado(a), agricultora, atualmente em local 

incerto e não sabido ADELINO GUADAGNIN, Cpf: 14440270000, Rg: 

1.712.954, Filiação: Honorato Henrique Guadagnin e Frida Guadagnin, data 

de nascimento: 29/08/1952, brasileiro(a), natural de Carazinho-RS, 

casado(a), agricultor, Telefone 498-1261 e atualmente em local incerto e 

não sabido RITA BRIDI GUADAGNIN, Cpf: 87032961134, Rg: 888341, data 

de nascimento: 01/10/1950, brasileiro(a), natural de Carazinho-RS, 

casado(a), produtora rural. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 6.502,35 (Seis mil e quinhentos e dois reais e 

trinta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65689 Nr: 5486-57.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA VITAL SILVA, MARIA ANTÔNIA DOS 

SANTOS, OLINDA GETÚLIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRADESCO SEGUROS S/A. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 642,56 (Seiscentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117563 Nr: 8241-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25948 Nr: 2246-70.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DE JESUS PRESOTTO - 

OAB:35401/MG, VICENTE DE PAULO CUNHA BRAGA - OAB:15550/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o ADVOGADO 

EDERSON SANTOS NEVES OAB/MT 18.174 que os autos encontram-se 

com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5320 Nr: 226-82.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel De Aguiar Aniceto - 

OAB:232070 SP, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, MARISTELA 

CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO 

PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, Martim Afonso Xavier da Silveira 

Júnior - OAB:5095-A MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre o documento de fls. 321, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - 

OAB:, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Processo nº: 3532-63.2015.811.0037 (Código 148123)

Vistos.

Considerando que a requerida INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

VENCE TUDO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA justifica o 

desinteresse na realização da audiência, defiro o pedido de fl. 206/208 e 

determino o cancelamento da audiência aprazada (fl. 198).

Sem prejuízo, determino a suspensão do processo por 30 (trinta dias), 

conforme requerido.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 115488 Nr: 6042-54.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOZIAS MARIANO SILVA, ELAIR DOS SANTOS 

HERTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNIEL CORREIA DE OLIVEIRA, NELI CORREA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Josniel Correia de Oliveira, 

Cpf: 03461134155, Rg: 105986300 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Secamat, Rodovia Br 070, S/n, Km 282, Bairro: 

Distrito Industrial, Cidade: Primavera do Leste-MT

Requerido(a): Neli Correa de Oliveira, Cpf: 00396026133, Rg: 1468839-5 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Florianópolis. 612, Bairro: Parque 

Eldorado, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA COMPARECERNA 

AUDIÊNCIA DE Instrução e julgamento DESIGANADA para o dia 07/03/2019 

às 13h30min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento.

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07/03/2019 às 13h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte.Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46380 Nr: 1846-17.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Pereira dos Santos - 

OAB:5.124, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:35080/PR, JEAN CARLOS STORER - OAB:, LUIS FERNANDO 

BIAGGI JUNIOR - OAB:23324/PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36745 Nr: 4665-92.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145905 Nr: 2492-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19700 Nr: 1750-75.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia da parte requerente, intime-a novamente, através de seu 

representante legal, para promover o regular andamento do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se, pessoalmente, o 

autor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL, JOSÉ ROBERTO TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 319. Para tanto, intime-se o executado no endereço 

acostado nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158655 Nr: 8431-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Vistos.

Considerando que a planilha de cálculos de fl. 96/101 veio 

desacompanhada de petição e foi protocolada pelo PEA por advogado 

diverso dos habilitados nestes autos, determino o desentranhamento da 

referida planilha.

 Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para fazer constar no 

despacho de fl. 103 a manifestação do cálculo de fls. 91/94.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca dos cálculos realizados pela Contadora deste Juízo, 

às fls. 91/94.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 7559-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS, JCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 371, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126381 Nr: 8944-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS 

WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão na sentença de fl. 

56/57, fazendo constar:“(...)Considerando que no momento da propositura 

ação a credora possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da 

parte executada, deve a executada suportar ônus da sucumbência, visto 

que deu causa à propositura da ação.Neste sentido:EXECUÇÃO – Ré em 

recuperação judicial – Aprovação do plano no curso do processo – 

Posterior extinção da ação executiva – Requerida que deve responder 

integralmente pelo ônus da sucumbência – Aplicação do princípio da 

causalidade – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00303674120098260309 SP 0030367-41.2009.8.26.0309, Relator: Paulo 

Pastore Filho, Data de Julgamento: 03/02/2017, 23ª Câmara Extraordinária 

de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017).Assim, condeno a 

executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios com base no artigo 85, §2º e 8º do Código de Processo Civil, 

que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)”No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da sentença.Outrossim, requer o exequente, 

à fl.88, o cumprimento da decisão de fl. 35, com a consequente remessa 

dos autos ao juízo da 2º Vara Cível desta Comarca. No entanto, da análise 

dos autos, verifico que já houve o cumprimento da referida decisão, com 

posterior retorno dos autos a esta Vara e extinção da execução por 

novação.Considerando que o processo já foi devidamente sentenciado à 

fl. 56/57, arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152351 Nr: 5504-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade de fls. 105/111 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Considerando que no momento da propositura ação a credora 

possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte 

executada, deve a excipiente/executada suportar ônus da sucumbência, 

visto que deu causa à propositura da ação.Neste sentido:EXECUÇÃO – Ré 

em recuperação judicial – Aprovação do plano no curso do processo – 

Posterior extinção da ação executiva – Requerida que deve responder 

integralmente pelo ônus da sucumbência – Aplicação do princípio da 

causalidade – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00303674120098260309 SP 0030367-41.2009.8.26.0309, Relator: Paulo 

Pastore Filho, Data de Julgamento: 03/02/2017, 23ª Câmara Extraordinária 

de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2017).Assim, condeno a 

excipiente/executada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo 

Civil, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171370 Nr: 5880-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Vistos.

Considerando a juntada da planilha de cálculos atualizada, intime-se a 

parte executada para efetuar o pagamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172736 Nr: 6662-27.2016.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 56. Para tanto, determino a expedição de ofício a 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para prestar as informações conforme 

requerido.

Postergo a análise dos demais pedidos para momento posterior ao retorno 

do ofício solicitado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22841 Nr: 75-43.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 232/233. Expeça-se ofício ao Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC) para negativação do nome do executado em 

razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30285 Nr: 2546-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS VIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN, INEZITA C. DE SOUZA 

FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos.

Postergo a análise do pedido de fl. 204, para momento posterior à 

intimação da parte executada Sra. INEZITA C. DE SOUZA FARDIN, para 

que tome ciência da penhora realizada a fl. 184.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141432 Nr: 394-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 57/64. Procedam-se às diligências a fim de baixar 

a restrição nos veículos registrados em nome do executado junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Após, considerando que o processo já foi devidamente sentenciado à fl. 

54, arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 732-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte exequente para juntar o 

cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 6795-16.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CELSO MARCON contra 

VALDETE ALVES FERREIRA, ambos qualificados.

Intimação da parte autora via DJE (fl. 321), a qual quedou-se inerte.

Intimado, via carta pelo correio, para dar andamento no feito (327-v), a 

parte não se manifestou, conforme certidão de fl. 328.

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59951 Nr: 7528-16.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR CLEMENTE - OAB:14.340

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a retificação 

da capa dos autos para constar a conversão da ação para Cumprimento 

de Sentença.

Intime-se a parte executada, na forma do § 4º do artigo 513, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizando, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 

avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 4819-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 193/194 e, em consequência, a penhora e 

avaliação do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá, sob a matrícula nº 43.873, bem como a intimação dos 

credores preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71912 Nr: 4227-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT

 Vistos.

Considerando o teor de petição de fl. 443, intime-se, pessoalmente, o 

advogado Dr. Demércio Luiz Gueno OAB/MT 11482-B/MT, para que se 

manifeste, tomando as providências pertinentes ou requerendo o que 

entender direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 6266-26.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fl. 308 não foi analisado, 

não havendo decisão determinando a intimação do requerido para efetuar 

o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

310.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111878 Nr: 2329-71.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DO PRATO CAMPOS - 

OAB:156844 SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 

SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696/MG, JOSE 

RAVANELLO - OAB:MT 3291

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fls. 105/107 não foi 

analisado, não havendo decisão determinando a intimação do requerido 

para efetuar o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

115.

Intime-se a parte executada, na forma do § 4º do artigo 513, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

devidamente atualizando, sob pena de acréscimo de multa no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de 

avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, concluso para análise do pedido de fls. 

119/120.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116943 Nr: 7610-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO NASCIMENTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ENIVALDO 

NASCIMENTO ARAÚJO em face do ITAÚ SEGUROS S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 229/231, comprovante de depósito evidenciando que a obrigação 

foi cumprida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado à fls. 229/231.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, expeça-se alvará para liberação dos valores depositados 

em favor do exequente, conforme requerido à fl.233.

Custas e taxas judiciárias, se houver, pelo requerido.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17154 Nr: 2260-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES QUADROS LTDA, GERALDO ROBERTO 

PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:OAB/MT 

15.999-B, FABIOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/MT, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - 

OAB:7097/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT. 4.062

 Vistos.

Ante o teor do oficio retro, proceda-se a secretaria aos atos necessários 

para a liberação do saldo remanescente em favor da parte executada 

conforme os dados bancários à fl. 407, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

Para tanto, certifique-se o trânsito em julgado da sentença extintiva de fl. 

406.

Sem prejuízo, cumpridas as deliberações acima, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22251 Nr: 3524-43.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - ORION VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, serão 

analisados os demais pedidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116645 Nr: 7291-40.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SZADKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FERREIRA MATIAS, SUZE 

CRISTIANE DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120974 Nr: 3467-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12406-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A contra CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

CLIMATIZAÇÃO LTDA – ME e FRANCISCO LEANDRO SAMPAIO, ambos 

qualificados.

Intimação via DJE (fl. 101), quedando-se inerte (fl. 103).

Intimação pelo correio para dar andamento no feito (fl. 106), quedando-se 

inerte (fl. 108).

É o relatório. Decido.

O artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que a falta 

de impulso regular pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em 

extinção do processo.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA 

POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – 

POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da 

norma contida no art. 485, III, § 1º, do CPC, somente se extingue o 

processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências 

que competia ao autor, após sua intimação pessoal para dar andamento 

ao feito. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte 

pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de 

ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono. (TJ MT-Ap 

84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)”.

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte do autor, no 

prosseguimento do feito.

 Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115190 Nr: 5717-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMARY COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a decisão de fl. 71 determinou o 

depósito dos valores descontados do salário da executada diretamente na 

conta de titularidade do exequente, razão pela, qual indefiro o pedido fl.77.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, informando nos 

autos o valor já penhora e depositado em sua conta, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112496 Nr: 3004-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982

 Vistos.Analisando os autos, verifico que constam pedidos formulados 

pelo requerente às fls. 97/106. Primeiramente, defiro o pedido de 

desapensamento dos autos código 71672 e 112495, considerando que 

ambos foram sentenciados e tratam de procedimentos ordinários.Em 

atenção ao pedido de emenda a inicial, este não merece prosperar, pois já 

houve expedição de Carta Precatória com a finalidade de citar o 

executado, às fls. 55/56, tendo, ainda, sido juntado a procuração do 

patrono do executado. Desta forma, considera-se a ciência do executado 

sobre o processo, não havendo possibilidade de reforma da inicial, sem a 

previa manifestação da parte.[..] Em que pese o §3º do artigo 99 do Código 

de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.No caso dos autos, 

verifica-se que houve a juntada apenas de exames e consultas realizadas 

pelo executado.Sem prejuízo, determino a intimação das partes, para 

requerer o que entender de direito.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71656 Nr: 3971-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE), DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS, RODINEI 

MAZETTO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, constato que a pesquisa realizada, conforme fl. 191, 

apresenta endereços em que não foram diligenciadas tentativas de 

citações.

 Assim, indefiro os requerimentos de fls. 195/196, vez que não há 

comprovação nos autos de que foram esgotados todos os meios de 

citação dos requeridos, ressaltando-se que a citação por edital é medida 

extrema e só deve ser utilizada quando a parte requerente não lograr êxito 

para localização da parte requerida.

Dessa forma, proceda-se a tentativa de citação nos endereços de fl. 191.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25638 Nr: 2003-29.2003.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINENSON MARCOS GUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110109 Nr: 444-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671

 Vistos.
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Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148358 Nr: 3621-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILEU BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 Vistos.

Reitere-se o ofício retro.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166568 Nr: 3461-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguarde-se o decurso de prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

611 da CNGC-MT.

Sem prejuízo, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 98, 

bem como considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29291 Nr: 1607-18.2004.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO DE LIMA SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34207 Nr: 2324-93.2005.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL SA, GABRIELA SCHMDT LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 1839-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte exequente para juntar o 

cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113948 Nr: 4306-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HIRANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 72, bem como considerando a 

criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112509 Nr: 2861-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE TEREZA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Trata-se de REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada 

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA em face de SALETE TEREZA 

ZANATTA, todos qualificados nos autos.

À fl. 171, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 171, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121973 Nr: 4497-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT 6.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/PR 51.416

 Vistos.

Considerando a atribuição de efeito suspensivo a este feito (fl. 151/152), 

aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21788 Nr: 3184-02.2002.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTKLER RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA OLIVEIRA DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DE PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA, CARLOS ANTONIO SANTANA VIANA, RIGOBERTO ANDERSON 

MARCHETI, GERSON FERREIRA TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100650 Nr: 175-17.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 158 e 161, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 468-84.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO TEÓFILO BARBOSA- ESPOLIO, ANTONIA 

PEROBA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, JOSÉ EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:RS/78691, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209-A MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SEBASTIÃO TEÓFILO 

BARBOSA – ESPÓLIO e OUTRO em face de BANCO DO BRADESCO S/A, 

qualificados nos autos.

No RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 632.212/SP, em que se discute 

“diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, 

decorrentes de implementação de vários planos econômicos (Cruzado, 

Bresser, Verão, Collor I e Collor II)”, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

deliberou: “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, 

seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 05/02/2018, data em 

que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos 

interessados”.

Desse modo, DETERMINO a suspensão do feito até FEVEREIRO/2020, 

quando, então, deverão as partes serem intimadas para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104375 Nr: 3347-64.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DANIELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

HABITAR CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Aguarde-se a devolução do AR.

Após, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 242, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104602 Nr: 3584-98.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 Vistos.

Aguarde-se a devolução do AR.

Após, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 235, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117539 Nr: 8215-51.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA, LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR LOCADORA DE EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS LTDA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE REZENDE DOS 

SANTOS - OAB: MG 113003

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 180, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 3002-64.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982, ROSANA RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109873 Nr: 181-87.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA - ME (TIRA 

ENTULHO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 14.944-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-B

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Citem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112448 Nr: 2992-20.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA WBATUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LAURA CAMPOS OLIVEIRA - OAB:14128, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, NAYARA SILVA 

TORQUATO - OAB:14487, RENATA APARECIDA FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15247, THAYNA PEREIRA BASTOS - OAB:15774

 Vistos.

Proceda-se à juntada da petição constante do lembrete do Sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 5168-69.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A, SANDRO PISSINI 

ESPINDOLA - OAB:198040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desentranhe-se a petição de fl. 165, visto que é estranha a este 

processo.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57686 Nr: 5297-16.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA CÂNDIDA DA SILVA, LINDOMAR DE NOVAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, M A P DOS 

SANTOS, AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Vistos.

 Certifique a Sra. Gestora se houve o pagamento das custas processuais 

às fls. 143/146.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 3756-50.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EDEGAR ABEEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69259 Nr: 1567-26.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

HELENA PATRICIA FREITAS - OAB:OAB/MG 79760, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/GO 40.823-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:44698/MG

 Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por GUARACI DA SLVA 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, qualificados nos autos.

No RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 632.212/SP, em que se discute 

“diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, 

decorrentes de implementação de vários planos econômicos (Cruzado, 

Bresser, Verão, Collor I e Collor II)”, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

deliberou: “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, 

seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 05/02/2018, data em 

que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos 

interessados”.

Desse modo, DETERMINO a suspensão do feito até FEVEREIRO/2020, 

quando, então, deverão as partes serem intimadas para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 3987-04.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO FURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, ANTONIO CARLOS POMIN - OAB:PR/ 26.982, ROSANA 

RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75002 Nr: 7320-61.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NILÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 108, tendo em vista que o ônus de proceder à 

transferência do veículo cabe à parte autora, detentora da posse.

Sem prejuízo, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 110, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123223 Nr: 5769-41.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR JOSÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22771/BA, GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO DE 

SOUZA MUNIZ - OAB:203.012-A-SP, VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Vistos.

Tendo em vista a ausência de manifestação das partes após o retorno 

dos autos e a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, bem como o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se 

os autos ao referido setor competente para a cobrança das custas, 

dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123530 Nr: 6089-91.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 
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S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Verdério, CARLESIA DE BORTOLI 

VERDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780, FÁBIO ANDRESA BASTOS - 

OAB:30773-GO, FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - OAB:55657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA DE BORTOLI 

VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 291/292.

Expeça-se mandado para proceder à averbação definitiva da servidão 

administrativa.

Nada havendo mais pendente, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121141 Nr: 3637-11.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES FLECK, NILO FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Citem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121188 Nr: 3685-67.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI JOSÉ SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE VICTORELLI DUNKER, PROTEÇÃO 

CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Citem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130617 Nr: 3237-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR NUNES, CELI GUEDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135267 Nr: 6986-85.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ERONILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar os pedidos de fls. 72/73, verifica-se que os executados 

foram citados por edital (fl. 67) e não se manifestaram. Para evitar futuras 

nulidades, nomeio a Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo 

legal, curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Após, retornem os autos para analise dos pedidos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140302 Nr: 10403-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:MT 2615, MAURO JOSE 

PEREIRA - OAB:4655 MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 638/721 e sua 

distribuição para tramitar em apartado, apensando-se a estes autos, nos 

termos do artigo 148, §2º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144528 Nr: 1826-45.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 
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KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818/sp, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141

 Vistos.

Considerando os pedidos formulados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27/02/2019 às 16h30min.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168611 Nr: 4548-18.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SALVI - 

OAB:40989, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170072 Nr: 5269-67.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 79, bem como considerando a 

criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160169 Nr: 488-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 MT, DAIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14.690 MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945 B/MT, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10.962 B, JULIANO MARTIM ROCHA - 

OAB:253.333 SP, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381 

MT, LUIZ CARLOS CARCERES - OAB:26.822- B/ PR, MARCELO SALVI - 

OAB:40.989 /SC, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:MT/8.656, WILLIAM 

JOSE DE ARAUJO - OAB:3.928 MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162196 Nr: 1328-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO RAMALHO FORIN, DANIELLY 

MAURMANN CAMPOS FORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 

3844

 Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165173 Nr: 2745-97.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:MT 15483-A

 Vistos.

Defiro o postulado à fl. 297/299.

Remetam-se os autos a contadora deste juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165426 Nr: 2854-14.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154702 Nr: 6614-05.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 221, bem como considerando 

a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149294 Nr: 4006-34.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BENTHIEN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Aguarde-se a devolução do AR.

Após, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 145, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147441 Nr: 3226-94.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA TELLES LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE alegando, em síntese, omissão 

na sentença de fls. 302/303, no tocante ao limite da responsabilidade 

prevista no plano contratado. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os 

autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos 

declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via 

recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à 

decisão proferida. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de uma nova 

análise, com reanálise daquilo que foi decidido, hipótese essa refutada 

pela jurisprudência. Insta consignar que a sentença observou todos os 

requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar 

em qualquer omissão, contradição ou erro material que ensejasse sua 

reforma, como pretende a parte embargante. Ademais, importante 

ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas 

da parte embargante ou responder questionamentos a respeito do 

comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de 

fls. 302/303 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146543 Nr: 2778-24.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OABMT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146637 Nr: 2836-27.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMBS, ELIOMAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos.

Aguarde-se a devolução do AR.
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Após, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 119, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165719 Nr: 3008-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERLE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BRADESCO CARTÕES 

S/A em face de EBERLE E CIA LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

ÀS fls. 90/93, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e requerem sua posterior extinção.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

90/93, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 6997-46.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175774 Nr: 8409-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Citem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177900 Nr: 9532-45.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 Vistos.

Considerando que a Corregedoria-Geral da Justiça ainda não definiu a 

estratégia de digitalização do acervo físico, não havendo como, por ora, 

proceder com a tramitação das ações de cumprimento de sentença na 

forma prevista na Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, 

chamo o feito a ordem e torno nula a decisão retro (fl. 257), devendo o 

feito continuar sua norma tramitação na forma física.

Determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da ação 

para Cumprimento de Sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 205222 Nr: 1900-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO RENATO DALLA COSTA 

- OAB:PR 24.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DANILLO BARRETO 

DA SILVA - OAB:PR 74.746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES 
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- OAB:36846 PR

 Vistos.

Considerando as informações de fls. 61/62, cancelo a audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 7015-77.2010.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ADRIANO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que não foi possível realizar a avaliação do 

imóvel, visto que este não foi encontrado, conforme consta na certidão de 

fls. 122.

À fl. 143, foi intimada a parte requerente para se manifestar acerca da 

referida certidão, uma vez que o feito aguarda apenas a realização de 

nova avaliação do imóvel para a designação de hasta pública.

Decorrido mais de um ano da intimação da parte autora, esta até o 

presente momento não indicou a localização correta do imóvel, tendo 

apenas juntado planilha atualizada do débito à fl. 159/165.

Assim, considerando que não há como prosseguir com feito sem o 

fornecimento das informações necessárias para a realização da avaliação 

do imóvel, determino a devolução da presente missiva ao juízo deprecante 

com as devidas cautelas e nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166926 Nr: 3647-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES REBELO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de resposta 

ao ofício enviado às fls. 39/40.

Sem resposta, oficie-se novamente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 8441-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR a retificação da data de nascimento de JOÃO ANDRADE DE 

OLIVEIRA devendo constar 24/06/1957, a retificação do nome seu genitor, 

o qual deverá passar a constar EZEQUIAS BERNARDO DE OLIVEIRA, a 

inclusão do nome de sua genitora PALMYRA DE SOUZA ANDRADE 

OLIVEIRA e, por fim, a alteração do nome de sua avó materna para MARIA 

CYRIACA DE ANDRADE. Expeça-se ofício ao Cartório competente para 

que sejam adotadas as medidas cabíveis, observada a gratuidade da 

justiça.Sem custas ou honorários advocatícios.Notifique-se a 

representante do Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 259-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NATAL VARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo do requerente 

para dar prosseguimento.

Após, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 104-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA 

- ME, NARA CINTHYA NASCIMENTO SILVA, JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, proceda-se a intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149244 Nr: 3979-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CARLA DO PRATO CAMPOS - OAB:156844 SP, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 SP, ORESTE 

NESTOR DE SOUZA LASPRO - OAB:98.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a impossibilidade de citar a parte requerida pessoalmente cite-a, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Após, em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135265 Nr: 6984-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 73/74.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valor 

bloqueado à fl. 68 em favor da parte exequente, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos 

descritos à fl. 69.

Defiro, ainda, o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome da executada VERA LUCIA DO CARMO em razão 

deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164001 Nr: 2216-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDO FORGIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO ANTONIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208418 Nr: 3394-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GIMENEZ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE MATOS TONDORF, ALEXANDRE 

MARTIGNAGO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23.712/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6755

 Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111859 Nr: 2304-58.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Marino Sala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 Vistos.

Aguarde-se a devolução do AR.

Após, ante a sentença de fl. 185, que julgou extinto o processo, oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que proceda à 

baixa/cancelamento da penhora registrada na matrícula nº 3.200.

Sem prejuízo, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 190, 

bem como considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112942 Nr: 3555-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA 

FREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSÉ MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 50, bem como considerando a 

criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 128847 Nr: 1729-79.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIOMAR WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por WALDOMIRO 

RIVA alegando, em síntese, omissão na sentença de fls. 68/69 em relação 

à fixação dos honorários sucumbenciais.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de omissão a sentença objurgada, já que não se manifestou 

quanto a atribuição do ônus sucumbencial a uma das partes.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão na sentença de fls. 

68/69, fazendo constar:

“(...)Considerando que no momento da propositura ação a credora possuía 

interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte devedora, deve a 

embargante suportar ônus da sucumbência, visto que deu causa à 

propositura da ação.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO ¬ SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

POR SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO ¬ NOVAÇÃO DA DÍVIDA 

OPERADA COM A DECISÃO DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA ¬ DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO 

EXECUTIVO JUDICIAL ¬ PRECEDENTES DO STJ ¬ REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE/EXECUTADA NAS 

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ¬ APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. Apelação parcialmente provida. (TJ-PR 8502316 PR 

850231-6 (Acórdão), Relator: Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 

15/02/2012, 15ª Câmara Cível).

Assim, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios com base no artigo 85, §2º e 8º do Código de 

Processo Civil, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...)”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Considerando que o processo já foi devidamente sentenciado à fl. 68/69, 

arquive-se definitivamente o feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 214825 Nr: 6472-93.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS VIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes 

embargos.

Se tempestivos, RECEBO os presentes embargos, sem efeito suspensivo, 

por estarem ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 919 do 

Código de Processo Civil.

Considerando que a parte embargada já apresentou impugnação aos 

embargos à execução, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 192397 Nr: 4972-26.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142931 Nr: 1144-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABBADINE E SABBADINE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167852 Nr: 4147-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYAN HENRIQUE ROSA DA CONCEIÇÃO, ANA LUCIA 

DA CONCEIÇÃO, KÁTIA JULIET FERNANDES, MYRELLE GEOVANNA 

ROSA FERNANDES, CHAWANNE GABRYELLE ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos.

Defiro a manifestação ministerial de fls. 128.

Remeta-se o feito à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, vistas do Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para manifestação.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 6669-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GRACIANO TEIXEIRA JUNIOR - ME 

"SAMPAIO CERIMONIAIS"
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDA MARTINS CHAPARINI - 

OAB:OAB/GO 31.387

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fl. 58/59 não foi analisado, 

não havendo decisão determinando a intimação do requerido para efetuar 

o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

62.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, concluso para análise do pedido de fl.63/66.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137673 Nr: 8798-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CUNHA DAS NEVES, ELEN LUCI INÊS, LUIS 

CARLOS CONEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO GENESSIS FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, FLAVIO BUSS - OAB:MT 19470-0, LUIS CARLOS 

CONEJO - OAB:13.056 MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de fl. 109/112 não foi 

analisado, não havendo decisão determinando a intimação do requerido 

para efetuar o pagamento da dívida.

Ademais, constato que a intimação da parte executada para pagamento foi 

realizada por impulsionamento, nos termos do provimento 56/2007 – CGJ. 

No entanto, o referido provimento não prevê a conversão do feito em 

cumprimento de sentença por meio de impulsionamento.

Ante o exposto, chamo o feito à ordem e torno sem efeito a certidão de fl. 

120.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142315 Nr: 833-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDMLDMG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 108 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 4209-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RONALDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - OAB:MT 

3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340, MARCOS ANTONIO GUIMARÃES - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar os executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006864-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ROSALINA BARCELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1006864-16.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: JUREMA 

ROSALINA BARCELLA IMPETRADO: SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar 

o exequente para providenciar o pagamento da diligência para 

cumprimento do Mandado de Notificação recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 
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diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 15 de dezembro de 2018 Documento assinado digitalmente Lei 

nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007002-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007002-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AURA FRANCISCA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou o acórdão 

no id n. 16008526, todavia, não trouxe aos autos a certidão de trânsito em 

julgado. Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 

319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007003-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007003-65.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES 

NASCIMENTO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou o 

acórdão no id n. 16010021, todavia, não trouxe aos autos a certidão de 

trânsito em julgado da referida decisão. Dessa forma, intime-se a 

exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007828-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ANTONIO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007828-09.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DIVINO ANTONIO SOBRINHO 

RÉU: INSS Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente 

não juntou o indeferimento administrativo mencionado na inicial. Dessa 

forma, intime-se a requerente para, nos termos dos artigos 319, VI, e 320 

do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007656-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENA MARIA WEBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007656-67.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCENA MARIA WEBER 

EXECUTADO: INSS Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente não juntou certidão de trânsito em julgado. Dessa forma, 

intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 do 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008037-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008037-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ODIR BARATTO REQUERIDO: 

INSS Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente não 

juntou o comprovante de residência. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, nos termos dos artigos 319, VI, e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007956-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MACHADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007956-29.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DIOMAR MACHADO DE FRANCA 

RÉU: INSS Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerente 

não juntou o comprovante de residência. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, nos termos dos artigos 319, VI e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006822-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GOMES FIOROTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCELIA ARAUJO DO NASCIMENTO OAB - DF50603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BESSA PINHEIRO (EMBARGADO)

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

WLADMIR LOPES DE SANTANA (EMBARGADO)

DISTRIBUIDORA DE MARMORES BRASIL LTDA - ME (EMBARGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006822-64.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: RENAN GOMES FIOROTE 

EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, 

WLADMIR LOPES DE SANTANA, MARCELO BESSA PINHEIRO, 

DISTRIBUIDORA DE MARMORES BRASIL LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por RENAN GOMES FIOROTE em 

virtude de restrição judicial na Execução Fiscal proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL-MT em face de DISTRIBUIDORA DE MARMORES 

BRASIL LTDA ME, MARCELO BESSA PINHEIRO e WLADIMIR LOPES DE 

SANTANA, devidamente qualificados. Ressai dos autos que a parte 

embargante pugna pela distribuição do presente feito por dependência aos 

autos de código nº 179002. Todavia, a ação executiva indicada tramita 

fisicamente, através do Sistema Apolo. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Impende ressaltar que o protocolo é de responsabilidade do 

peticionante, de modo que, a execução principal tramita de forma física, 

devendo o referido pedido ser protocolado da mesma maneira. Assim, não 

há como o processo prosseguir, por estarem ausentes os pressupostos 

de admissibilidade. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006831-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALVES AMORIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006831-26.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SALVADOR ALVES AMORIN 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por SALVADOR ALVES 

AMORIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial, em síntese, que o 

requerente ajuizou Ação Previdenciária (código 123681), a qual foi julgada 

procedente e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença 

ao requerente. Alega que, no dia 01.06.2018, o benefício do requerente foi 

suspenso, tendo passado por perícia médica administrativa que não 

constatou a incapacidade para o trabalho, momento em que o benefício foi 

indeferido. Assim, pugna pelo cumprimento de sentença e a imediata 

reimplantação do benefício previdenciário. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a execução foi proposta 

fundada em título que concedeu o benefício de auxílio doença ao 

requerente. Contudo, considerando que a sentença não fixou termo final 

para a concessão do benefício, este deve ser mantido até o momento da 

constatação da ausência de incapacidade para o trabalho, a qual se deu 

pela perícia médica do INSS, que concluíu: “(...) Não Constatação de 

Incapacidade Laborativa (...)”. Sobre o assunto: PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 

INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO. Sentença 

que não fixou do termo final para a concessão do benefício, não havendo 

interposição de recurso, operando-se a coisa julgada material, a tornar 

imutável a decisão de mérito - art. 502 do CPC -, de forma que o benefício 

deve ser mantido até que constatada, pela perícia judicial ou do INSS, a 

ausência de incapacidade para o trabalho. A alteração legislativa 

introduzida pela MP 739/2016 não atinge o quanto decidido na ação de 

cognição, o mesmo também sucedendo com relação à MP n. 767/2017, 

que incluiu o parágrafo 13 ao artigo 60 da Lei n. 8.213/91, ao fixar prazo 

certo para cessação do beneplácito. Precedente da C. Oitava Turma. 

Verifica-se do CNIS que o auxílio-doença concedido em 20.12.2015, foi 

cessado em 10.01.2017, devendo, portanto, ser reestabelecido, até que 

eventualmente seja constatado por perícia que a segurada está apta ao 

exercício de suas funções. Agravo de instrumento provido.Vistos e 

relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 

Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por 

unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do 

relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 591767 0021412-06.2016.4.03.0000, 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2017) Assim, considerando que o 

requerente passou por nova perícia médica que não constatou a sua 

incapacidade para o trabalho, não há como o processo executivo 

prosseguir. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, pois DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006956-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

VALDEIR GOMES DE ARAUJO CAMARGO (REQUERENTE)

JANE PAZ MARTINS (REQUERENTE)

ROSALINA MARTINS DE REZENDE VILELA (REQUERENTE)

LUCIMAR DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006956-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDEIR GOMES DE ARAUJO 

CAMARGO, ROSALINA MARTINS DE REZENDE VILELA, LUCIMAR DA 

SILVA GOMES, JANE PAZ MARTINS, JOSE MARQUES MEDRADO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007049-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007049-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GIOVANA PAULA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou o acórdão 

no id n. 16069169, todavia, não trouxe aos autos a certidão de trânsito em 

julgado. Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 

319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1007050-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007050-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELSA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou o acórdão 

no id n. 16070490, todavia, não trouxe aos autos a certidão de trânsito em 

julgado. Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 

319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007073-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELICIA JORGE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007073-82.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BELICIA JORGE MACEDO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente juntou o acórdão 

no id n. 16096350. Todavia, não trouxe aos autos a certidão de trânsito em 

julgado. Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 

319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007147-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE FATIMA LOPES (REQUERENTE)

LORIVAL MARTINS DE ALBURQUEQUE (REQUERENTE)

JOSILENE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

ELIZABETE LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

JOANA SOUZA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007147-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LORIVAL MARTINS DE 

ALBURQUEQUE, JOANA SOUZA QUINTEIRO, JOSILENE ROSA DE 

MORAES, ELIZABETE LOPES DA SILVA, ZELIA DE FATIMA LOPES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que a parte exequente juntou o acórdão no id n. 

16153189, todavia, não trouxe aos autos a certidão de trânsito em julgado. 

Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 

320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007191-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GRAZIELLA BRAVIN AOKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007191-58.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAQUELINE GRAZIELLA 

BRAVIN AOKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não trouxe aos 

autos o título executivo, tampouco a certidão de trânsito em julgado. Dessa 

forma, intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 do 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007269-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007269-52.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILBERTO RIGATTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007286-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EMYDIO SOARES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007286-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO EMYDIO SOARES NETO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007287-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA SILVA MARQUES MORAIS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007287-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VIRGINIA SILVA MARQUES 

MORAIS CARDOSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil. Aportando a documentação, 

retornem os autos conclusos para deliberação ou nomeação de perito, 

conforme a hipótese. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007338-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARSO LUIZ BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007338-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): TARSO LUIZ BERNARDI RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por TARSO LUIZ BERNARDI 

em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificado nos autos. Narra o requerente, em síntese, que é proprietário 

de dois imóveis rurais, sendo que, em setembro de 2014, iniciou-se obra 

asfáltica na estrada que dá acesso à chácara. Todavia, aduz que a obra 

foi realizada apenas em um trecho. Alega que, no ano de 2016, foi 

publicado o edital demonstrando os custos da obra, momento em que o 

requerente recebeu duas notificações de lançamento de contribuição de 

melhoria, dando origem as CDA’s 14276/2018 e 14265/2018. Assim, sob o 

argumento de que as CDA’s estão eivadas de vícios, requer, liminarmente, 

a suspensão da exigibilidade dos lançamentos de contribuições de 

melhorias referentes às CDA’s nº 14276/2018 e 14265/2018, abstendo-se 

de incluir o nome do requerente no rol de inadimplentes, protestar o 

crédito, bem como expedir certidão negativa de débito. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: "A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: "Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo". Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato - presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente de que as CDA’s estejam eivadas de vícios. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do mesmo diploma legal. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007307-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA VALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007307-64.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA ESTELA VALLES REQUERIDO: WASHINGTON 

ALEXANDRE PORLONICZAK DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

ESTELA VALLES em face de WASHINGTON ALEXANDRE PORLONICZAK 

DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que a requerente 

teve como propriedade um automóvel denominado 115740-VW/GOL 16 V 

(NACIONAL), RENAVAM 721814794, CHASSI 9BWZZZ373YT042349, 

PLACA KDO-8308, ANO 1999, COR BRANCA, o qual foi alienado ao 

requerido, no ano de 2015. Alega que, segundo informações recentes, o 

requerido já alienou o bem a outra pessoa, sendo que o veículo ainda se 

encontra em nome da requerente. Relata que, no dia 22/07/2015, foi feita 

uma alienação fiduciária em nome de WASHINGTON ALEXANDRE 

PORLONICZAK DA SILVA, através da OMNI S.A CREDITO E FINAN. E 

INVESTIMENTO, demonstrando, dessa forma, a aquisição do veículo pelo 

requerido. Aduz que o nome da requerente fora inscrito em dívida ativa, 

sendo indevidos todos os débitos posteriores à tradição, que ocorreu no 

ano de 2015. Assim, requer, liminarmente, que seja determinado ao 

requerido WASHINGTON a obrigação de efetuar o pagamento das taxas 

cobradas pelo DETRAN e providenciar a transferência imediata do veículo 

para o seu nome, bem como determine ao ESTADO e ao DETRAN/MT a 

transferência da propriedade do referido veículo para o nome do requerido 

e, por conseguinte, todas as multas, IPVA e taxas em débitos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar de acordo com 

os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: 

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito da parte requerente, a qual não 

demonstrou que o requerido WASHINGTON é o atual proprietário, o qual já 

até alienou o veículo, conforme relatado na inicial, de modo que a 

concessão da tutela pode vir a causar prejuízo a terceiros. Outrossim, a 

parte pretende a imediata transferência do veículo para o nome do 

requerido, bem como que o obrigue a pagar todas as taxas cobradas pelo 

DETRAN/MT, todavia, comungo do entendimento já pacificado no sentido 

de não ser possível a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública 

que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Citem-se os requeridos, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 
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novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007487-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE FREITAS DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON MACOHIN OAB - SC23056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007487-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIMEIRE FREITAS DE BRITO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando atentamente os autos, verifico a ausência de título executivo, 

visto que não foi juntada sentença transitada em julgado. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 

ambos do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes acima delineados, sob pena de indeferimento, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007459-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA HERKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007459-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA REGINA HERKERT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007837-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007837-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: INSS Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente não juntou o comprovante de residência. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, nos termos dos artigos 319, VI e 320 do 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007901-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA NOBRE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007901-78.2018.8.11.0037.w EXEQUENTE: MARLENE FERREIRA NOBRE 

NUNES EXECUTADO: INSS Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente não juntou certidão de trânsito em julgado. Dessa forma, 

intime-se a exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 do 

Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007775-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA NUNES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007775-28.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELZA NUNES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por ELZA NUNES DE SOUSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 19/03/2019 às 13h30min. Determino o comparecimento 

pessoal da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, as quais deverão ser arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte. Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta 
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Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de 

Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006747-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006747-25.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE AUGUSTO ALVES NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

ajuizada por JOSÉ AUGUSTO ALVES NETO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portador de esquizofrenia indiferenciada, 

impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas de 

forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometido a parte requerente, nomeio o médico Dr. Pedro Henrique de 

Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: pedro_balata@hotmail.com, 

telefone comercial (65) 9-8129-8909, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6234579209, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007691-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007691-27.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ROGERIO GOMES BRAGA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento 

do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 
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pagamento pelo requerente das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese o requerente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial que não é pessoa de 

parcos recursos, vez que é Cirurgião Dentista. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –- INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (AI 41154/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014) (TJ-MT - AI: 

00411543020148110000 41154/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2014). Desta forma, a míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira do requerente, não há como ser deferido o referido 

requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira do requerente, não bastando para 

tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com 

as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Dessa forma, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007740-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007740-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ISRAEL NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos 

conclusos para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007741-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSERLEI GANASCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007741-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSERLEI GANASCINI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 30 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007460-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007460-97.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA HELENA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007462-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MICHALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007462-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SUELI MICHALSKI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos 

para deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007537-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ALVES BACAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007537-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MIRIAN ALVES BACAS 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando atentamente os autos, verifico a ausência de título executivo, 

visto que não foi juntada sentença transitada em julgado. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 319, II, e 320 

ambos do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes acima delineados, sob pena de indeferimento, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007346-61.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007346-61.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Consta nos autos que o Egrégio 

Tribunal de Justiça determinou que eventual crédito da parte requerente 

deverá ser apurado em liquidação por arbitramento. Assim, determino a 

conversão da ação para liquidação de sentença. Na sequência, intime-se 

a parte requerente para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, o que já foi apresentado pelo requerido às fls. 

18/86. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007346-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007346-61.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO EXECUTADO: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Consta nos autos que o Egrégio 

Tribunal de Justiça determinou que eventual crédito da parte requerente 

deverá ser apurado em liquidação por arbitramento. Assim, determino a 

conversão da ação para liquidação de sentença. Na sequência, intime-se 

a parte requerente para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, o que já foi apresentado pelo requerido às fls. 

18/86. Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007980-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007980-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA RÉU: INSS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de M 47.9 - 

Espondilose não especificada, M 50. 1 - Transtorno do disco cervical com 

radiculopatia, M 51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos, 

intervertebrais com radiculopatia, M 51.2 - Outros deslocamentos discais 

intervertebrais especificados, M 54.4 - Lumbago com ciática, impedindo-a 

de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. É de se registrar 

que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas, uma 

vez que, existe início de prova material, bem como de incapacidade laboral 

temporária. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo médico, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais, o que restou demonstrado no ID nº 16917065, o qual relata que 

a paciente deverá ficar afastada de suas atividades por 120 (cento e 

vinte) dias. Diante das alegações e dos exames médicos juntados, resta 

demonstrada a incapacidade temporária da parte requerente para o labor, 

bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para prover 

a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO EM PARTE A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA para determinar que o requerido conceda o 

benefício de auxílio-doença pelo período de 120 (cento e vinte) dias. 

Ademais, consigno que a tutela pode ser revista a qualquer tempo, caso 

haja modificação da situação atual. Assim, intime-se imediatamente a 

autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, 

CRM 1980/MT para realização da perícia, a qual designo para o dia 

20/02/2019 às 09h. Intime-se a parte autora, através dos seus advogados, 

para que compareça à perícia designada, que realizar-se-à no Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o 

rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do 

perito, bem como a escassez de profissionais, fixo os honorários periciais 

no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), obedecendo ao disposto no 

artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 
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31/6148915808, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 1002279-52.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ - TRF1 (Telefone 

61-3410-3550/3551). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000707-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SACHI VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo: 1000707-27.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição 

das requisições de pagamento, para acompanhamento junto a 

Coordenadoria de Execução Judicial - COREJ - TRF1 (Telefone 

61-3410-3550/3551). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006961-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR ALVES AMORIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

1006961-16.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/02/2019, às 8h30. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006999-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VILA NOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

1006999-28.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/02/2019, às 09h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007450-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007450-53.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia , 

13/02/2019 às 09h30. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007058-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTOS DA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1007058-16.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/02/2019, às 10h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005561-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005561-98.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/02/2019, às 10h30. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007000-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRELINA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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1007000-13.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

13/02/2019, às 08h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136992 Nr: 8275-53.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES CARVALHO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerida da sentença de fls.65/67, disponibilizada na íntegra no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em parte 

ranscrevo:"(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento da 

quantia referente à motocicleta no valor de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e 

setenta reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar da 

data do evento danoso. O Ente Estatal está isento do pagamento das 

custas processuais. Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil em favor da parte requerente. A presente sentença não está sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante 

previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 21 de 

novembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174545 Nr: 7690-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, ATMOS AGRO 

BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, EDEGAR JOSÉ RAIMUNDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO, PAULO MASSANORE BANDO, GENESIS AGRO 

INVESTMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 

09411325000131, Inscrição Estadual: 133553736, atualmente em local 

incerto e não sabido ATMOS AGRO BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 

17434158000172, atualmente em local incerto e não sabido EDEGAR JOSÉ 

RAIMUNDO, Cpf: 50752065904, Rg: 38835734, Filiação: Alcides Raimundo 

e Irene Manfrin Raimundo, data de nascimento: 30/09/1965, brasileiro(a), 

natural de Jandaia do Sul-PR, atualmente em local incerto e não sabido 

JANAINA ROSSAROLLA BANDO, Cpf: 98496239934, Rg: 21248907, 

Filiação: Crmencita Sabel Rossarolla e Ivo Rossarolla, data de nascimento: 

09/04/1976, brasileiro(a), natural de Realeza-PR, casado(a), advogada, 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO MASSANORE BANDO, 

Cpf: 08039524814, Rg: 19219263-2, Filiação: Luzia de Jesus Cardoso e 

Paulo Giro Bando, data de nascimento: 14/11/1968, brasileiro(a), natural de 

Sõ Carlos-SP, casado(a), agricultor, engenheiro agrônomo e atualmente 

em local incerto e não sabido GENESIS AGRO INVESTMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 17434175000100. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 951,38 (Novecentos e cinquenta e um reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102640 Nr: 8690-75.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENORALDO BRUNO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENORALDO BRUNO BORGES, Cpf: 

30000521191, Rg: 303754, Filiação: Alaim Bruno Borges e Maria Jose 

Pereira Borges -. Documento, data de nascimento: 12/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, casado(a), operador 

e secador, Telefone 66-84273580. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,62 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118342 Nr: 694-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO DOS CALÃADOS LTDA - ME, 

VIVIANI CRISTINA ROSSATO, LUIZ CARLOS ROSSATO JUNIOR, LUCIELLY 

FERNANDA ROSSATO VALLES, LUIZA KAROLINE ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MERCADO DOS CALÃADOS LTDA - ME, 

CNPJ: 02495962000194, Inscrição Estadual: 131810960, atualmente em 

local incerto e não sabido VIVIANI CRISTINA ROSSATO, Cpf: 

98570420900, Rg: 5.812.000-6, Filiação: Luiz Carlos Rossato e Alice 

Straliote Rossato, data de nascimento: 24/10/1976, brasileiro(a), natural de 

Formosa D´oeste-PR, casado(a), empresária, atualmente em local incerto e 

não sabido LUCIELLY FERNANDA ROSSATO VALLES, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS ROSSATO 
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JUNIOR, Cpf: 00436176114, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZA KAROLINE ROSSATO, Cpf: 92232191168, Rg: 1.246.945-9, 

Filiação: Luiz Carlos Rossato e Alice Straliote Rossato, data de 

nascimento: 19/11/1982, brasileiro(a), natural de Formosa do Oeste-PR, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 3498-7133. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40854 Nr: 3326-64.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDINEIDE MARIA DOS SANTOS CARMOS, VANESSA 

CARMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148695 Nr: 3728-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDINEIDE MARIA DOS SANTOS CARMOS, 

VANESSA CARMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 5-16.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.902-0, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA I. RIBEIRO MORAIS - OAB:13.618

 Processo nº: 5-16.2009.811.0037 (Código 60177)

Vistos.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165499 Nr: 2888-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PICCULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, MARIO 

MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas que ainda 

pretende produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 10172-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BLASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora dos 

cálculos apresentados pelo requerido às fls. 77/78, para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134489 Nr: 6367-58.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO CARVALHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogada da 

Autarquia/Requerida da Sentença proferida nos autos, que em parte 

transcrevo: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor 

este acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data 

do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 

do Superior Tribunal de Justiça.

 Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 
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do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a 

requerida e 30% (trinta por cento) para o requerente, nos termos do artigo 

86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código.(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134936 Nr: 6733-97.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO CELSO SIEVERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os aurtos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestação, no prazo de 10(dez) dias, sobre o não comparecimento à 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141813 Nr: 607-94.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar memoriais finais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67858 Nr: 7622-27.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIFON KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Impulsiono os autos com a finalidade os Advogados do Sr. Dimitry Kuzmin 

para, no prazo de 10 dias, indicar o inventariante e o número do processo 

de inventário do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24467 Nr: 1212-60.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE 

ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rossato da Silva Avila - 

OAB:10309/MT, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:MT 3838, Michelle 

Marriet Silva de Oliveira - OAB:9619, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT, Silvia Meri dos Santos Gotardo - OAB:37.249, Tatiane 

Rodrigues de Melo - OAB:8105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184937 Nr: 1440-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARACURA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Embargante, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de 

Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159463 Nr: 8673-63.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre os cálculos juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70561 Nr: 2871-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os aurtos com a finalidade de intimar a parte exequente dos 

cálculos juntados aos autos, para manifestação no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72034 Nr: 4349-06.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIOGENES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre os cálculos juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72987 Nr: 5309-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLENE REGIANE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 106424 Nr: 5474-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora dos 

cálculos apresentados pelo requerido às fls. 238/248, para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119638 Nr: 2074-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA INÊS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, para, no prazo 

de 10(dez) dias, manifestarem sobre os cálculos juntado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57135 Nr: 4909-16.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA PEGHIM MERENDI 

RIBEIRO - OAB:14.044- A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento espontâneo do débito, 

nos termos do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126861 Nr: 9387-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente dos 

cálculos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 7183-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifesta sobre a impugnação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126816 Nr: 9346-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILÉIA ADRIANA SANTOS SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73869 Nr: 6189-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FELIPE ALVES, JUMARA ALVES, MARLY 

ALVES DAS NEVES, MARLEIDE ALVES, LEOMARA ALVES DE SOUZA, 

CARLOS CESAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre a impugnação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45083 Nr: 668-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestarem sobre a impugnação do 

executado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158607 Nr: 8408-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALDUNBIDES JARDIM - 

OAB:265614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8408-61.2015.811.0037, Protocolo 

158607, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23403 Nr: 420-09.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ODILON SANDIM - 

OAB:MS 6.09, REINALDO OLIVEIRA - OAB:Matr. 310.453, SOLANGE DE 

HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 420-09.2003.811.0037, Protocolo 

23403, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127563 Nr: 530-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 Processo nº 530-22.2014.811.0037 (Código 127563)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de PEDRO ALES DA 

COSTA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

75.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi 

pago administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro 

juntado à fl. 77.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108240 Nr: 7402-58.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIA DALLOCA - ME, OLÍMPIA DALLOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA CARVALHO 

COSTA DIAS - OAB:1.707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Processo nº: 7402-58.2011.811.0037 (Código 108240)

Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 5445-90.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Ante o exposto, DEFIRO O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL 

em face da sócia IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA. Procedam-se 

as citações no endereço indicado à fl. 12, conforme requerido pela parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, paguem a dívida com 

juros, multa de mora e encargos ou garantam a execução, conforme 

preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80. Frustrada a citação na forma 

requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para manifestação, em 

05 (cinco) dias, expedindo-se o necessário para nova tentativa de 

citação, desde que fornecidos os meios respectivos e observada a escala 

legal de preferência para aperfeiçoamento do ato.Não sendo efetuado o 

pagamento, nem garantida a execução, proceda-se a penhora de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, bem como, desde logo, a 

avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de penhora, 

conforme determina o artigo 13 da Lei nº 6.830/80.Efetivada a penhora ou 

o arresto, providencie-se o registro, se for o caso (artigo 14 da Lei nº 

6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados, assim como 

o polo executado, que poderá impugnar a avaliação e oferecer embargos, 

tudo no prazo de 30 (trinta) dias.Proceda-se a Sra Gestora à inclusão no 

polo passivo das pessoas acima indicadas, bem como a alteração da capa 

dos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44357 Nr: 48-21.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZANETE ASTUTT TANNURE, FREDERICO 

WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO a baixa da penhora sobre o imóvel objeto da 

matrícula nº 2.764, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do 

Leste/MT, bem como O DECLARO como bem de família, portanto, 

impenhorável.Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 243, assim proceda-se a 

intimação da parte executada conforme requerido. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132834 Nr: 5076-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 210 de 798



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZULMARA DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 5076-23.2014.811.0037 (Código 132834)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127017 Nr: 6-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 6-25.2014.811.0037 (Código 127017)

Vistos.

Ante o teor da manifestação da parte requerida à fl. 260, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela Contadoria do Juízo à fl. 21.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 256.

Intime-se o advogado da parte exequente para que informe os dados 

bancários e, após, providencie-se o levantamento dos valores 

discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60364 Nr: 177-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOÃO VEIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 177-55.2009.811.0037 (Código 60364)

Vistos.

Considerando que esta Comarca permanecerá sem Contador Judicial por 

tempo indeterminado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente cálculo nos termos requeridos à fl. 250.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61418 Nr: 1291-29.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZULMARA DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1291-29.2009.811.0037 (Código 61418)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA ZULMARA 

DA SILVA CAMARGO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Consta nos autos em apenso de Impugnação à execução (código nº 

132834), que a parte executada cumpriu com a obrigação, conforme 

sentença prolatada à fl. 53.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme demonstrado nos autos em apenso, de 

modo que o feito deve ser extinto.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71780 Nr: 4095-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PIRES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 4095-33.2010.811.0037 (Código 71780)

Vistos.

Considerando a manifestação da parte requerida à fl. 191, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela parte requerente às fls. 182/188.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado às fls. 182/188.

Após, providencie-se o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007531-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007531-02.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE EXECUTADO: FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH Vistos. Cite-se 

a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não 

pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o executados 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA JESUS MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003075-09.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA JESUS MENESES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002762-48.2018.8.11.0037 Reclamante: IVAN XAVIER DE ALMEIDA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar e no mérito que as 

partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a 

Parte Autora habilitou a linha telefônica de nº (67) 9 9971-5896 e o pacote 

de serviços PLANO CONTROLE, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Contudo, sem qualquer 

justificativa, a parte Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas 

referente aos meses de setembro a dezembro de 2014, fato gerador do 

incontestável débito no valor de R$ 210,87. É o breve relato. Da Preliminar. 

A respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do 

comprovante de negativação ou de residência, não verifico irregularidade 

documental que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. 

Versão que corrobora com o histórico devedor contumaz da parte 

demandante. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas 

sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a 

servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. Pois bem. O dever de 

veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que 

as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se 

descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto no valor 

de R$ 210,87 (duzentos e dez reais e oitenta e sete centavos). O valor 

deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido de 

litigância de má-fé uma vez que não verifico sua incidência. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante para fins recursais, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004740-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004740-94.2017.8.11.0037 Reclamante: VANESSA MOREIRA DE LIMA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminares e no mérito que as 

partes firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a 

parte autora habilitou a linha telefônica n° 66996678282, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. É o 

breve relato. Das Preliminares. A respeito do pedido de extinção da lide 

diante da ausência do comprovante de negativação ou de residência, não 

verifico irregularidade documental que possa impedir o julgamento do 

mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor 

havia impugnado a negativação realizada em seu nome, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe 

em sua petição de resistência indícios e provas da relação jurídica e 

débitos da parte requerente consigo, tais como registros de pagamento de 

faturas mensais, fato incompatível com a possibilidade de fraude. A parte 

requerente não juntou comprovante de residência em seu nome, o que 

corrobora com a versão trazida pela empresa telefônica, que possui em 

seu cadastro interno endereço diverso do indicado na petição inicial. Não 

é crível que a parte autora não possua sequer um comprovante de 

endereço em seu nome. Por todo acabou processual a anotação restritiva 

não se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen 

(telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si 

a servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. Pois bem. O dever de 

veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que 

as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se 

descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto no valor 

de R$ 196,68 (cento e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). O 

valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao 

mês desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido de litigância de 

má-fé uma vez que não verifico sua incidência. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante para fins de 

eventual recurso, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001928-45.2018.8.11.0037 

Promovente: ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por ANTONIO JOSE 

DE PAULO FILHO em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Do 

indeferimento do pedido de desistência da ação e desnecessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Observa-se que o autor no ID n° 

14570518 fez pedido de desistência da ação, sob alegação de 

necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora o autor tenha 

autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer tempo, sendo o 

processo extinto sem resolução do mérito, em casos em que há indícios 

de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de desistência não 

implicará em extinção do processo, conforme enunciado 90 do FONAJE. 

Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” No 

presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, bem como de 

lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato devidamente 

assinado pelo autor e somente após a juntada dos documentos é que o 

autor pediu desistência da ação. Desse modo, indefiro o pedido de 

desistência da ação. Ademais, entendo que procedimento de perícia 

grafotécnica não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive a 

assinatura do documento pessoal. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante desnecessidade de realização de 

perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial. Passo 

à análise do mérito. O autor alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 
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Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que o Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 

a ré, por meio da qual foi habilitada linha telefônica de n° (66) 99652-7984, 

onde o autor utilizou os serviços disponibilizados e não adimpliu com o 

pagamento, o que resultou na negativação de seu nome. Por fim, alega 

que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. 

Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos o Contrato de Permanência por Benefício e 

o Termo de Adesão e Contratação de Serviços, todos devidamente 

assinados pelo autor, bem como trouxe aos autos as faturas da linha 

telefônica e a cópia dos documentos pessoais do requerente utilizados na 

contratação dos serviços. Através dos documentos juntados e das telas 

sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem 

como que o requerente firmou contrato com a requerida, utilizou os 

serviços e não adimpliu com o pagamento. Portanto, há de se concluir que 

o autor utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num 

ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. 

Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é 

totalmente devida. Ademais, analisando-se o extrato de negativações 

juntado pelo autor, é possível observar que este possui inúmeras 

negativações e que não estão sendo discutidas em ação judicial, o que 

demonstra que o autor não tem zelo por seu bom nome. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Condeno a parte 

autora ao pagamento do débito discutido na ação, qual seja de R$ 174,04 

(cento e setenta e quatro reais e quatro centavos) a reclamada, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. e. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 13 de dezembro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

13.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002760-78.2018.8.11.0037 Reclamante: EDNALVA GOMES DA CRUZ 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que desconhece o débito. Se defende a 

requerida alegando preliminar e no mérito que a parte autora é titular do 

cartão de crédito HSBC VISA 4391441000210356, forma de pagamento 

mediante débito em conta, cancelado desde 27/01/2017 e com saldo 

devedor de R$ 586,50. É o breve relato. Da Preliminar. Sustenta a 

reclamada ser o autor carecedor da ação pelo fato de não ter buscado as 

vias administrativas para oportunizar a empresa requerida solucionar o 

problema, tal afirmação não possui respaldo jurídico, uma vez que inexiste 

imposição legal de prequestionar administrativamente, conforme artigo 5º, 

XXXV da Carta Magna. Afasto a preliminar vindicada. Decido. Apesar do 

pedido de desistência do autor, em atenção à parte final do Enunciado 90 

do FONAJE rejeito o pedido e analiso o feito no estado que se encontra: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Cumpre informar que a obrigação 

de notificar o consumidor a respeito do apontamento no rol dos 

inadimplentes não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, 

conforme preceitua a Súmula 359. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas de prestação de serviço. A 

parte reclamante não impugnou os fatos e documentos indexados na 

contestação. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprova através de vários documentos, 

demonstrando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante para fins de eventual recurso, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Processo Número: 1002209-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 214 de 798
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CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002209-98.2018.8.11.0037 Reclamante: JACKSON JOAO ZDYBICKI 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que desconhece o débito. Se defende a 

requerida alegando preliminares e no mérito que a parte autora manteve 

relacionamento com o Banco mediante a utilização do serviço de cartão de 

crédito MASTERCARD GOLD; VISA GOLD e HSBC PLATINUM ADVANC 

VISA. É o breve relato. Das Preliminares. A respeito do pedido de extinção 

da lide diante da ausência do comprovante de negativação ou de 

residência, não verifico irregularidade documental que possa impedir o 

julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. 

Conforme preleciona o artigo 27 do Código Consumerista: “Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Rejeito o pedido de prescrição. Decido. Cumpre informar que a obrigação 

de notificar o consumidor a respeito do apontamento no rol dos 

inadimplentes não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, 

conforme preceitua a Súmula 359. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas de prestação de serviço. A 

parte reclamante não impugnou os fatos e documentos indexados na 

contestação. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprova através de vários documentos, 

demonstrando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Isento de custas. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 14 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Processo Número: 1006466-06.2017.8.11.0037
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(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006466-06.2017.8.11.0037 

Promovente: ALAN SOUSA OLIVEIRA Promovido: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1006467-88.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ALAN SOUSA OLIVEIRA em face BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Analisando-se os autos, verifico que o réu juntou documentos alegando 

serem assinados pelo autor. No presente caso, não é possível verificar a 

veracidade das assinaturas, portanto é necessária a realização de perícia 

grafotécnica, o que foge à competência dos juizados especiais. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicado no PJE. Remeto o Projeto 

de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000420-64.2018.8.11.0037 

Promovente: ANDRE DA ROSA GOMES Promovido: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. A parte autora e a parte ré realizaram a composição amigável 

frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 
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transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção do feito é medida que se impõe. Por tais 

considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo 

entabulado pelas partes mencionadas nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Cumpra-se. 

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n.1006467-88.2017.8.11.0037 

Promovente: ALAN SOUSA OLIVEIRA Promovido: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1006466-06.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ALAN SOUSA OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 14 de dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004617-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO TEODORO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004617-96.2017.8.11.0037 

Promovente: MAIKO TEODORO MATOS Promovido: VIVO S.A. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face da sentença, que 

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, sob a 

alegação de omissão no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De 

início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. A ré alega que a 

sentença foi omissa quanto a fundamentação dos danos morais, bem 

como alega que os danos morais não devem ser presumidos. Com tais 

considerações, acolho os embargos opostos pela ré, com efeito 

modificativo, para sanar omissão quanto a fundamentação do cabimento 

dos danos morais, incluindo os seguintes parágrafos de fundamentação 

do dano moral ao julgado: “Quanto ao dano moral, entendo que a falha na 

prestação do serviço por parte da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e 

portanto deve ser indenizado. Portanto, verifico que a ré prestou um 

serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo 

desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta 

de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Também os 

Tribunais de Justiça vem entendendo que o descaso com o consumidor, 

gera dano moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VICIO 

OCULTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

CONFIGURADA. DEMORA NO ATENDIMENTO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL OCORRENTE. CARÁTER PUNITIVO 

PEDAGÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. Restando demonstrado nos 

autos o descaso para com o cliente, é de ser fixada a indenização por 

danos morais em atenção ao caráter punitivo pedagógico da indenização, 

visando a prevenir situação análoga no futuro. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005221619, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 16/12/2014). 

Portanto, cabível o dano moral ao presente caso.” Desta forma, acolho os 

presentes embargos parcialmente, apenas para complementar a 

fundamentação do dano moral, nos termos acima, mantendo a parte 

dispositiva tal como prolatada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.12.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003078-61.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ADAO DA SILVA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 
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consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000842-39.2018.8.11.0037. 

Promovente: LUIS CARLOS JACAS CORREIA Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1000841-54.2018.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUIS CARLOS JACAS 

CORREIA em face de VIVO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. A ré contesta a ação aduzindo que o autor contratou e utilizou os 

seus serviços, sendo que não adimpliu com o pagamento, o que ensejou a 

negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos o termo de 

adesão devidamente assinado, as faturas em nome do autor, bem como 

telas sistêmicas, o que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem 

como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Ademais, através 

do extrato do Serasa é possível observar que o autor possui outras 

negativações em seu nome, o que deixa evidente que não tem zelo por 

seu bom nome. Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços 

os serviços da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a) Indefiro o 

pedido de dano moral. b) Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

c) Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002431-66.2018.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCA FERREIRA DE 

SOUZA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminar e no mérito que a parte autora contratou consigo e não quitou os 

débitos, motivo pelo qual houve negativação de seu nome. É o breve 

relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do comprovante de negativação ou de residência, não verifico 

irregularidade documental que possa impedir o julgamento do mérito do 

presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato 

celebrado entre as partes devidamente assinado. Posteriormente em 

impugnação a parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção do 

feito e perícia grafotécnica no documento assinado juntado. É público e 

notória essa falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos 

nos Juizados Especiais, que negam relação comercial com as 

demandadas, contando com a desorganização documental da empresa 

acionada, e, quando desmentidos através das provas requerem a 

desistência da demanda e extinção do feito. No caso em discussão 

inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo qual 

revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 
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muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para condenar a reclamante ao pagamento do valor R$ 

127,95 (cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos). Valor que 

deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002432-51.2018.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCA FERREIRA DE 

SOUZA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, que 

desconhece o débito. Se defende a requerida alegando preliminar e no 

mérito que a dívida que gerou a restrição em nome da parte autora é 

oriunda de oito empréstimos pessoais realizados pela autora através de 

caixa eletrônico (BDN – Bradesco Dia e Noite), o qual foi validado com 

cartão de débito, senha e dispositivo de segurança, com o crédito liberado 

diretamente na conta de uso pessoal da autora. É o breve relato. Da 

Preliminar. Sustenta a reclamada ser o autor carecedor da ação pelo fato 

de não ter buscado as vias administrativas para oportunizar a empresa 

requerida solucionar o problema, tal afirmação não possui respaldo 

jurídico, uma vez que inexiste imposição legal de prequestionar 

administrativamente, conforme artigo 5º, XXXV da Carta Magna. Afasto a 

preliminar vindicada. Decido. Cumpre informar que a obrigação de notificar 

o consumidor a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes não é da 

parte reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 

359. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da 

negativação e juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive extratos de movimentação bancária respaldando a versão 

trazida na contestação (empréstimos pessoais no caixa eletrônico). O que 

se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002426-44.2018.8.11.0037 Reclamante: ADRIANA FERNANDES DE 

OLIVEIRA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 
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negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminares e no mérito que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços, por meio do qual a parte autora habilitou a linha telefônica n° 

Linha(s): (66)999728293, data de habilitação: 29/05/2016, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da ré. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da 

lide diante da ausência do comprovante de negativação ou de residência, 

não verifico irregularidade documental que possa impedir o julgamento do 

mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor 

havia impugnado a negativação realizada em seu nome, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe 

em sua petição de resistência indícios e provas da relação jurídica e 

débitos da parte requerente consigo, tais como número da linha telefônica, 

data de habilitação, descrição da dívida, dias em atraso e registros de 

pagamento de faturas mensais, sendo em especial este último fato 

incompatível com a hipótese de fraude. Por todo acabou processual a 

anotação restritiva não se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no 

caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se 

mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua utilização é 

perfeitamente viável a corroborar as demais informações processuais. 

Pois bem. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto a 

ser apurado na fase executória. O valor deverá ser corrigido pelo índice 

INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento. Julgo 

improcedente o pedido de litigância de má-fé uma vez que não verifico sua 

incidência. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002636-95.2018.8.11.0037 Reclamante: MARCOS ALVES DA SILVA 

Reclamada: CLARO S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar e no mérito que A 

parte autora possui habilitada sob sua titularidade, os terminais de nº 

(82)9196 9215 referentes a conta nº 909226791, ativa em 25/01/2012, no 

plano CONTROLE. Que houve a devida contratação do plano, referente ao 

não pagamento das faturas dos meses de novembro de 2013 a janeiro de 

2014, ensejando na devida inserção junto aos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 77,26. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do 

pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante de 

negativação ou de residência, não verifico irregularidade documental que 

possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a 

preliminar. Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em 

seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas e extratos de utilização. O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WYNSTON SANTANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002434-21.2018.8.11.0037 Reclamante: WYNSTON SANTANA MARTINS 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 
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se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar e no mérito que a 

parte autora habilitou as linhas telefônicas nº (66) 99639-5065, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da ré. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da 

lide diante da ausência do comprovante de negativação ou de residência, 

não verifico irregularidade documental que possa impedir o julgamento do 

mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor 

havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato 

celebrado entre as partes devidamente assinado. Posteriormente em 

impugnação a parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção do 

feito e perícia grafotécnica no documento assinado juntado. É público e 

notória essa falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos 

nos Juizados Especiais, que negam relação comercial com as 

demandadas, contando com a desorganização documental da empresa 

acionada, e, quando desmentidos através das provas requerem a 

desistência da demanda e extinção do feito. No caso em discussão 

inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo qual 

revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para condenar a reclamante ao pagamento do valor de 296,54 

(duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Valor 

que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o vencimento e acrescido 

de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002569-33.2018.8.11.0037 Reclamante: KATIANE NUNES DE OLIVEIRA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminar e no mérito que a parte autora assinou termo de adesão de 

serviço ao cartão de crédito, demonstrando a licitude da cobrança, haja 

vista que a autora requereu o mesmo junto ao banco requerido, 

demonstrado sua inadimplência, a partir da não quitação dos débitos, 

dessa forma a negativação fora totalmente legal. É o breve relato. Das 

Preliminares. Sustenta a reclamada ser o autor carecedor da ação pelo 

fato de não ter buscado as vias administrativas para oportunizar a 

empresa requerida solucionar o problema, tal afirmação não possui 

respaldo jurídico, uma vez que inexiste imposição legal de prequestionar 

administrativamente, conforme artigo 5º, XXXV da Carta Magna. Afasto a 

preliminar vindicada. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia haja 

vista a inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo 

pelo qual revela-se a competência do Juizado Especial, além disso, os 

autos contêm evidências materiais que serão tratadas na fundamentação 

do mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. Decido. Cumpre 

informar que a obrigação de notificar o consumidor a respeito do 

apontamento no rol dos inadimplentes não é da parte reclamada, mas do 

órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 359. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato 

celebrado entre as partes devidamente assinado (id 15241557). 

Posteriormente em impugnação a parte reclamante vem suscitar 

necessidade de extinção do feito e perícia grafotécnica no documento 

assinado juntado. É público e notória essa falta de zelo e profissionalismo 

dos autores e seus patronos nos Juizados Especiais, que negam relação 

comercial com as demandadas, contando com a desorganização 

documental da empresa acionada, e, quando desmentidos através das 

provas requerem a desistência da demanda e extinção do feito. No caso 

em discussão inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo 

qual revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 
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inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEYLIANE DE OLIVEIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002491-39.2018.8.11.0037 Reclamante: LEYLIANE DE OLIVEIRA NERES 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar e no mérito que a 

parte autora contratou com a empresa ré e deixou de efetuar o pagamento 

das faturas referente aos meses de setembro de 2015, fato gerador do 

incontestável débito no valor de R$174,19 (cento e setenta e quatro reais 

e dezenove centavos). É o breve relato. Das Preliminares. A respeito do 

pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante de 

negativação ou de residência, não verifico irregularidade documental que 

possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a 

preliminar. Decido. Cumpre informar que a obrigação de notificar o 

consumidor a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes não é da 

parte reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 

359. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da 

negativação e juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive contrato celebrado entre as partes devidamente assinado (id 

15213648). Posteriormente em impugnação a parte reclamante vem 

suscitar necessidade de extinção do feito e perícia grafotécnica no 

documento assinado juntado. É público e notória essa falta de zelo e 

profissionalismo dos autores e seus patronos nos Juizados Especiais, que 

negam relação comercial com as demandadas, contando com a 

desorganização documental da empresa acionada, e, quando desmentidos 

através das provas requerem a desistência da demanda e extinção do 

feito. No caso em discussão inexiste complexidade para a resolução do 

feito, motivo pelo qual revela-se a competência deste Juizado Especial, 

além disso, os autos contêm evidências materiais que dispensam a perícia, 

visto que, as assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de vários documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito 

entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto no valor de R$174,19 (cento e setenta e quatro reais e 

dezenove centavos). O valor deverá sem corrigido pelo índice INPC desde 

o seu vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês desde o 

arbitramento desta sentença. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO EFIGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002965-10.2018.8.11.0037 Reclamante: SAVIO EFIGENIO DA SILVA 

Reclamada: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 

com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória 

aduzindo desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminar e no mérito que diferentemente do que a autora alega, esta 

possui o termo de adesão anexo devidamente assinado, demonstrando a 

licitude da cobrança, haja vista a autora ter requerido o cartão de crédito 

junto ao banco requerido É o breve relato. Das Preliminares. Rejeito a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 221 de 798



preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Sustenta a reclamada ser o autor carecedor 

da ação pelo fato de não ter buscado as vias administrativas para 

oportunizar a empresa requerida solucionar o problema, tal afirmação não 

possui respaldo jurídico, uma vez que inexiste imposição legal de 

prequestionar administrativamente, conforme artigo 5º, XXXV da Carta 

Magna. Afasto a preliminar vindicada. Decido. Cumpre informar que a 

obrigação de notificar o consumidor a respeito do apontamento no rol dos 

inadimplentes não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, 

conforme preceitua a Súmula 359. O autor havia impugnado a negativação 

realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive contrato celebrado entre as partes 

devidamente assinado (id 14960777). Posteriormente em impugnação a 

parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção do feito e perícia 

grafotécnica no documento assinado juntado. É público e notória essa 

falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos nos Juizados 

Especiais, que negam relação comercial com as demandadas, contando 

com a desorganização documental da empresa acionada, e, quando 

desmentidos através das provas requerem a desistência da demanda e 

extinção do feito. No caso em discussão inexiste complexidade para a 

resolução do feito, motivo pelo qual revela-se a competência deste 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

dispensam a perícia, visto que, as assinaturas trazidas são as mesmas! O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002316-45.2018.8.11.0037 Reclamante: JEFFERSON DA SILVA PEREIRA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que desconhece o débito. Se defende a 

requerida alegando preliminar e no mérito que a parte autora é titular do 

cartão ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 5067 XXXX XXXX 7102, por 

meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, É o 

breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da lide diante 

da ausência do comprovante de negativação ou de residência, não 

verifico irregularidade documental que possa impedir o julgamento do 

mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. Cumpre 

informar que a obrigação de notificar o consumidor a respeito do 

apontamento no rol dos inadimplentes não é da parte reclamada, mas do 

órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 359. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de prestação de serviços (id 15003866). O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 15 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002642-05.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDIMAR ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012212-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo n. 8012212-95.2015.8.11.0037 Promovente: 

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA – EPP Promovido: JOAO 

BATISTA CAVALCANTE DA SILVA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA – EPP em 

face de JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA. Analisando-se os 

autos, verifica-se que até o presente momento o réu não foi citado, uma 

vez que a autora não informou o endereço correto. Cumpre menciona que, 

a autora foi intimada para fornecer o endereço atualizado do réu, 

entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 14 de 

dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011180-55.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

HALLEX PEREIRA NEVES OAB - MT0018712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011180-55.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: JUCELIO DA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Dispensado o relatório em face do 

art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora recebeu o pagamento do objeto da lide, 

havendo comportamento processual de ambos que revela o 

reconhecimento do cumprimento integral da sentença. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 14 de 

dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMERY DA SILVA BUSCARIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003461-39.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CRISMERY DA SILVA 

BUSCARIOLI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003460-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003460-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ISMAEL DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante requereu a 

desistência do feito. Posto isso, homologo a desistência com fundamento 

no art. 200, parágrafo único do CPC e via de consequência, declaro 

extinto o processo, sem exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, desse 

mesmo codex. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002923-58.2018.8.11.0037 Reclamante: ROGERIO LEITE Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré é titular do cartão de crédito 

visa internacional Bradesco seguros sob o nº 4551.xxxx.xxxx.7222, por 

meio do qual foi contraído débitos, que restaram inadimplidos, 

ocasionando, assim, inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, conforme fazem provas as faturas do 

cartão de crédito em anexo. É o breve relato. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de consumo. A parte reclamante não impugnou os fatos e documentos 

trazidos pela parte requerida. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003409-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FERNANDO CLARO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003409-43.2018.8.11.0037 Reclamante: MAYCON FERNANDO CLARO 

FERREIRA DA SILVA Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

irresignada com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação 

reclamatória aduzindo desconhecer qualquer relação com a requerida. 

Alega a parte ré que a parte autora possui vínculo jurídico e débitos com a 

instituição financeira por meio do cartão visa gold bradesco seguros. nº 

4532117134242867. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas de 

consumo. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação 

do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 
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intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONI CLEISON ROCHA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003463-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RONI CLEISON ROCHA 

CHAVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002925-28.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROGERIO LEITE REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, 

a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010657-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO JOAO LOURENCO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010657-43.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: CASSIO JOAO LOURENCO DOS 

REIS EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 
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TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro 

de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011046-33.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA SISTEMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011046-33.2012.8.11.0037 EXEQUENTE: AMAZONIA SISTEMAS LTDA - 

EPP EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

decisão interlocutória da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes.. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 226 de 798



EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002804-97.2018.8.11.0037 REQUERENTE: GLEICE GONCALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003640-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO: CP - 1003640-70.2018.811.0037 – 5ª VARA - PJE CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Considerando o cumprimento sem êxito da 

presente carta precatória expedida nestes autos, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça (ID17106542 ), impulsiono o feito para INTIMAR o 

advogado da parte requerente, para manifestação, em quinze dias, 

requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste-MT., 17/12/2018 

Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000604-20.2018.8.11.0037 Reclamante: MARIA VAZ DOS SANTOS 

Reclamada: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida uma vez 

desconhecer origem das dívidas. Se defende a requerida alegando 

preliminar e no mérito que a autora aderiu dois cartões de crédito da 

empresa Ré. Um em 07/02/2013, de nº 1001.2082.6747.0140 - C&A 

PRIVATE LABEL BRASIL, e outro da mesma data, de nº 

4282.6869.3798.8027 - C&A VISA NACIONAL, os quais foram cancelados 

por inadimplência. É o breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia haja vista a inexistência de complexidade para a 

resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência do 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. Decido. A parte reclamada deixou de comparecer na 

audiência de conciliação apesar de citada e intimada. Porém, 

APRESENTOU CONTESTAÇÃO. Manifestou-se assim o nobre julgador 

JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 perante a 

Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015: “1. A revelia 

traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir da parte a 

comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela presunção. 2. 

Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à justiça, quando, 

diante da evidência das provas documentais apresentadas, orçamentos, 

fotos do local e do veículo acidentado, somando-se a presunção advinda 

da confissão ficta, decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência 

de provas por parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, 

necessário ouvir a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente 

nos Juizados, quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 

da Lei n. 9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com 

vistas a ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de 

aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade e 

analiso o feito diante das provas juntadas nos autos. Apesar do pedido de 

desistência do autor, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE rejeito o 

pedido e analiso o feito no estado que se encontra. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de consumo e contrato assinado. Posteriormente em impugnação a parte 

reclamante vem suscitar necessidade de extinção do feito e perícia 

grafotécnica no documento assinado juntado. É público e notória essa 

falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos nos Juizados 

Especiais, que negam relação comercial com as demandadas, contando 

com a desorganização documental da empresa acionada, e, quando 

desmentidos através das provas requerem a desistência da demanda ou 

extinção do feito. No caso em discussão inexiste complexidade para a 

resolução do feito, motivo pelo qual revela-se a competência deste 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

dispensam a perícia, visto que, as assinaturas trazidas aos autos são as 

mesmas! O que se depreende do caso em tela é que houve negativação 

do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo 
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improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 

2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001817-61.2018.8.11.0037 Reclamante: INGRID HUBNER Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré que a parte autora abriu uma 

conta corrente em janeiro 2013, conforme documentação anexada a 

autora movimentou normalmente sua conta corrente conforme extrato 

também anexado. A cliente vinha utilizando saldo devedor de sua conta 

corrente até novembro de 2014. Quando deixou sua conta corrente com 

saldo negativo e não movimentou mais, gerando Juros e dívida. Em 

consulta ao sistema REST vimos que o cliente possui dívida na agencia 

1458 e também no Bradesco cartões. É o breve relato. Das Preliminares. 

Sustenta a reclamada ser o autor carecedor da ação pelo fato de não ter 

buscado as vias administrativas para oportunizar a empresa requerida 

solucionar o problema, tal afirmação não possui respaldo jurídico, uma vez 

que inexiste imposição legal de prequestionar administrativamente, 

conforme artigo 5º, XXXV da Carta Magna. Afasto a preliminar vindicada. 

Em que pese o pedido de extinção da causa em decorrência do valor da 

causa que estaria em discordância com o procedimento do Juizado 

Especial, o pedido de indenização por danos morais é sugerido e 

posteriormente arbitrado pelo Juiz, desta feita, não há que se falar em 

inadequação do valor da causa, motivo pelo qual afasto a preliminar 

vindicada. Afasto a preliminar vindicada. Decido. O autor havia impugnado 

a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato de prestação de 

serviço celebrado entre as partes devidamente assinado. Posteriormente 

em impugnação a parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção 

do feito e perícia grafotécnica no documento assinado juntado. É público e 

notória essa falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos 

nos Juizados Especiais, que negam relação comercial com as 

demandadas, contando com a desorganização documental da empresa 

acionada, e, quando desmentidos através das provas requerem a 

desistência da demanda e extinção do feito. No caso em discussão 

inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo qual 

revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 04 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 04 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003785-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003785-29.2018.8.11.0037 Reclamante: WILLYAM GOMES DA CUNHA 

COSTA Reclamada: TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 
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com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória 

aduzindo desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

que a parte autora habilitou a linha telefônica n° 66-99661039, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da ré, que restaram dividas que ocasionaram a negativação da parte 

autora no cadastro de inadimplentes. É o breve relato. Da Preliminar. A 

respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante 

de negativação, não verifico irregularidade documental que possa impedir 

o julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. 

Decido. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da 

negativação e juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive várias faturas de consumo demonstrando inúmeras ligações 

telefônicas. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprovou através de vários documentos, 

demonstrando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto no 

valor de 33,46. O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o seu 

vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês desde este arbitramento. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004741-79.2017.8.11.0037 Reclamante: VANESSA MOREIRA DE LIMA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar no mérito que a 

negativação é oriunda de contrato de prestação de serviço inadimplido 

pela parte autora. É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de 

extinção da lide diante da ausência do comprovante de negativação ou de 

residência, não verifico irregularidade documental que possa impedir o 

julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. 

Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da 

negativação e juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive várias faturas de consumo. O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto no valor de R$ 186,36 (cento e oitenta e seis reais e trinta e 

seis centavos). O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o seu 

vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês desde este arbitramento. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001818-46.2018.8.11.0037 Reclamante: INGRID HUBNER Reclamada: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminares e a parte autora manteve relacionamento com o Banco 

mediante a utilização do serviço de cartão de crédito de n° 4096-01**-****

-4794 do tipo VISA FACIL. Constatamos que negativação é devida, pois 

cliente não efetuou o pagamento das faturas vencidas. É o breve relato. 

Das Preliminares. Sustenta a reclamada ser o autor carecedor da ação 

pelo fato de não ter buscado as vias administrativas para oportunizar a 

empresa requerida solucionar o problema, tal afirmação não possui 

respaldo jurídico, uma vez que inexiste imposição legal de prequestionar 

administrativamente, conforme artigo 5º, XXXV da Carta Magna. Afasto a 

preliminar vindicada. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que 

inexiste conexão entre os processos ajuizados pela parte promovente. O 
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simples fato de as demandas terem sido ajuizadas pleiteando a declaração 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais não 

caracteriza a conexão. Assim, tendo em vista que cada processo 

representa apontamentos negativos de empresas diversas, entendo que 

as pretensões indenizatórias são distintas. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de consumo. O que se depreende do caso em tela é que houve 

negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma 

vez que a requerida comprova através de vários documentos, 

demonstrando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé por parte da 

reclamante, segue a fundamentação e decisão na homologação abaixo. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 13 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua 

vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a 

parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). 

Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais 

(art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em 

favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a 

parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) 

sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 13 

de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011377-10.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OGUIDES ALEXANDRE RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011377-10.2015.8.11.0037 Reclamante: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP OGUIDES Reclamada: ALEXANDRE RODRIGUES DE ARAUJO 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de 

cheque não compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da 

Lei do Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento da cártula: Cheque nº 0033 no valor de R$ 

550,00 emitido em 29 de abril de 2012; O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (data da emissão) e os juros de 

mora a partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003784-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003784-44.2018.8.11.0037 Reclamante: WILLYAM GOMES DA CUNHA 

COSTA Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 
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Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré que a 

parte autora habilitou a linha telefônica n° 66-99661039, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré, que 

restaram dividas que ocasionaram a negativação da parte autora no 

cadastro de inadimplentes. É o breve relato. Da Preliminar. Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que inexiste conexão entre os processos 

ajuizados pela parte promovente. O simples fato de as demandas terem 

sido ajuizadas pleiteando a declaração de inexistência de débito cumulada 

com indenização por danos morais não caracteriza a conexão. Assim, 

tendo em vista que cada processo representa apontamentos negativos de 

empresas diversas, entendo que as pretensões indenizatórias são 

distintas. Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu 

nome, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

parte reclamada trouxe em sua petição de resistência indícios e provas da 

relação jurídica e débitos da parte requerente consigo, portanto, a 

anotação restritiva não se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no 

caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se 

mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua utilização é 

perfeitamente viável a corroborar as demais informações processuais. 

Pois bem. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto no 

valor de R$ 70,15. O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento. Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003737-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERI MARCIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003737-70.2018.8.11.0037 Reclamante: GERI MARCIO SOBRINHO 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

autora que foi negativada indevidamente pela parte requerida, vez que 

desconhece a origem do débito. Em contestação alega a requerida que o 

débito cedido à Ativos S/A é referente ao contrato de nº 200600860 no 

valor de R$ 1.275,41 de Cartão de Crédito CAIXA contratado em 

13/05/2014 e cedido em 05/12/2015. É breve relato. Decido. O cerne da 

questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte reclamante 

no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à parte 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da cessão e 

negativação, o que fez, conforme se verifica nos documentos acostados 

à contestação. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve 

de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a 

titularidade do crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica 

da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a 

legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. A parte 

reclamada juntou nos autos a cessão de crédito, bem como o título de 

crédito ensejador do apontamento contestado. Posteriormente em 

impugnação a parte reclamante vem suscitar inexistência de comunicação 

e documento assinado, todavia, a requerida cumpriu satisfatoriamente seu 

mister probatório para demonstrar a origem do débito e inadimplência da 

parte requerente. A parte requerente deixou de trazer qualquer 

contraponto às provas apresentadas pela ré cessionária do crédito. 

Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos formulados 

na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003439-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003439-78.2018.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO DAS CHAGAS DE 

ARAUJO ALVES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 

com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória 

aduzindo desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminar e que a negativação no valor de R$ 183,42 (cento e oitenta e 

três reais e quarenta e dois centavos), é referente a um empréstimo 
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pessoal firmado pelo Reclamante junto ao banco Reclamado, na data de 

23/12/2014, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para pagamento 

em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, todavia, restou inadimplido. 

É o breve relato. Da Preliminar. A respeito do pedido de extinção da lide 

diante da ausência do comprovante de negativação ou de residência, não 

verifico irregularidade documental que possa impedir o julgamento do 

mérito do presente feito, destarte, rejeito a preliminar. Decido. O autor 

havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato 

celebrado entre as partes devidamente assinado. Posteriormente em 

impugnação a parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção do 

feito e perícia grafotécnica no documento assinado juntado. É público e 

notória essa falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos 

nos Juizados Especiais, que negam relação comercial com as 

demandadas, contando com a desorganização documental da empresa 

acionada, e, quando desmentidos através das provas requerem a 

desistência da demanda e extinção do feito. No caso em discussão 

inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo qual 

revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002984-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAINE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002984-16.2018.8.11.0037 Reclamante: DAINE PEREIRA DE OLIVEIRA 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré 

preliminar e no mérito que a relação entre as partes transcorreu 

normalmente, tendo a Parte Autora efetuado o pagamento da fatura no 

período de maio de 2014, contudo, sem qualquer justificativa, a parte 

Autora deixou de efetuar o pagamento das faturas referente aos meses 

de abril de 2014, junho e julho de 2014, fato gerador do incontestável 

débito no valor de R$156,91 (cento e cinquenta e seis e noventa e um 

centavos). A existência da relação entre as partes e o débito aqui 

descabidamente questionado pela Parte Autora e, portanto, que a 

TELEFÔNICA apenas agiu em exercício regular de seu direito ao apontar 

junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inequivocamente 

inadimplida. É o breve relato. Das Preliminares. Conforme preleciona o 

artigo 27 do Código Consumerista: “Prescreve em cinco anos a pretensão 

à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Rejeito o pedido de 

prescrição. A respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do 

comprovante de negativação ou de residência, não verifico irregularidade 

documental que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, 

destarte, rejeito a preliminar. Decido. Cumpre informar que a obrigação de 

notificar o consumidor a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes 

não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua 

a Súmula 359. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu 

nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas e extratos de utilização (id 

14888113). O que se depreende do caso em tela é que houve negativação 

do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Julgo procedente o pedido contraposto no valor de R$ 156,91 (cento e 

cinquenta e seis reais e noventa e um centavos). O valor deverá ser 

corrigido pelo índice INPC desde o seu vencimento e acrescido de juros de 

1% ao mês desde o arbitramento desta sentença. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 15 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001425-24.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JUSCELINO SILVA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001896-40.2018.8.11.0037 Reclamante: JOSIMAR DOS SANTOS 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo desconhecer qualquer 

relação com a requerida. Alega a parte ré preliminar e no mérito que a 

parte autora habilitou as linhas telefônicas nº (66) 99659-8851 – contrato 

nº 0305093680 o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno da ré, que a parte autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes a setembro, outubro e novembro de 

2017, fato gerador do incontestável débito no valor de R$ 108,82 (cento e 

oito reais e oitenta e dois centavos). É o breve relato. Da Preliminar. A 

respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência do comprovante 

de negativação ou de residência, não verifico irregularidade documental 

que possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, destarte, 

rejeito a preliminar. Decido. Cumpre informar que a obrigação de notificar o 

consumidor a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes não é da 

parte reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 

359. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da 

negativação e juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive várias faturas e extratos de utilização (id 14261570). O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente 

o pedido contraposto no valor de R$ 108,82 (cento e oito reais e oitenta e 

dois centavos). O valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o seu 

vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento 

desta sentença. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002785-91.2018.8.11.0037 Reclamante: ANDERWS ANTONIO ARAUJO 

BARBOSA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, que 

desconhece o débito. Se defende a requerida alegando que débito 

contraído pela parte autora não foi adimplido, logo, o réu, no exercício 

regular do seu direito, negativou o nome da autora, inclusive, 

comunicando-a do débito. É o breve relato. Decido. Apesar do pedido de 

desistência do autor, em atenção à parte final do Enunciado 90 do FONAJE 

rejeito o pedido e analiso o feito no estado que se encontra: ENUNCIADO 

90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 233 de 798



implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Cumpre informar que a obrigação de 

notificar o consumidor a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes 

não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua 

a Súmula 359. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu 

nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida 

ensejadora da negativação e juntou documentos decorrentes da 

prestação de serviço, inclusive várias faturas de prestação de serviço. O 

que se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da 

parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme 

previsto na CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora não agiu com 

lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por 

alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a parte 

reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários 

mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PAIVA DIAS (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000176-38.2018.8.11.0037 

Promovente: FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

Promovido: FABIANA PAIVA DIAS Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA 

LTDA – EPP em face de FABIANA PAIVA DIAS. A audiência de conciliação 

foi inexitosa, ante a ausência da parte reclamada. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. A parte autora alega que a reclamada efetuou compra 

junto a reclamante na data de 31/08/2013, no valor de R$154,00 (cento e 

cinquenta e quatro reais). Aduz que a reclamada não cumpriu com 

pagamento total da compra, sendo que a ré encontra-se em dívida com a 

autora na quantia atualizada de R$278,03 (duzentos e setenta e oito reais 

e três centavos). A parte reclamada não apresentou contestação, 

tampouco compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta 

clara a REVELIA da parte ré. Entendo que o pleito da parte autora merece 

acolhimento. As duplicatas anexas aos autos constituem prova escrita da 

obrigação da parte ré. Dessa forma faz-se prudente o pagamento do valor 

de R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais). Ademais, a ré não 

comprovou nenhum fato extintivo, suspensivo ou modificativo do direito da 

autora, ônus que lhe incumbia. Em razão do exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a) Determino o 

pagamento de 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), à parte autora, 

corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de juros legais de 

1% ao mês ambos a contar data de cada vencimento dos títilos; Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 14 de dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDJOICE MALAQUIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo n. 1003677-97.2018.8.11.0037 Promovente: 

EDJOICE MALAQUIAS DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. Vistos. Diante 

das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo os 

autores serem intimados por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, 

do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Consigna-se na intimação que o autor deverá levar extrato de 

negativação original expedido pelos órgãos oficiais autorizados 

(SPC/SERASA/CDL), bem como endereço comprovante de endereço em 

seu nome ou declaração de endereço reconhecida em cartório. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 

14.12.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS REIS VILA NOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo n. 1002795-38.2018.8.11.0037 Promovente: DIVINO 

DOS REIS VILA NOVA Promovido: VIVO S.A. Vistos. Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de a audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência de instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada pelos 

Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes deverão trazer suas 

testemunhas, se tiver, até o máximo de três para cada parte, 

independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja 

necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido 

até cinco dias anteriores à data designada para realização da audiência 

(§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da abertura da audiência será 

tentada a conciliação. Assim, concito as partes a envidarem esforços 

desde logo visando esse objetivo, até mesmo extrajudicialmente, juntando 

o acordo aos autos. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste 

despacho às partes, devendo os autores serem intimados por intermédio 

de seu advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência 

com documento pessoal com foto recente. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza 

Leiga Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 14.12.2018. Eviner Valério - Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006155-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1006155-15.2017.8.11.0037 Reclamante: MONTOURO & CIA LTDA - ME 

Reclamada: COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se cobrança de cártulas de 

cheque não compensada. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da 

Lei do Cheque (ação executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei 

especial não fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao 

Código Civil para o fim de verificação do evento de prescrição. Este 

preconiza, no art. 206, §5º, inciso I, que para a ação de cobrança de 

dívida líquida, com base em documento particular, o prazo prescricional é 

de cinco anos. Citada e intimada para comparecer na audiência e se 

defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança de valores devidos uma vez que não rebatidos pela reclamada, 

posto que incumbe à ela provar a veracidade de seus alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não logrou 

êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes 

autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento das cártulas: Cheque nº 0033 no valor de R$ 

4.400,00 emitido em 27 de abril de 2016; Cheque nº 0034 no valor de R$ 

4.400,00 emitido em 27 de maio de 2016; Cheque nº 300285 no valor de R$ 

3.400,00 emitido em 11 de maio de 2016; Cheque nº 300286 no valor de R$ 

4.000,00 emitido em 11 de julho de 2016; Cheque nº 300287 no valor de R$ 

4.074,50 emitido em abril de 2016; Cheque nº 300311 no valor de R$ 

2.048,00 emitido em 10 de julho de 2016; O valor deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção 

monetária incide desde o evento danoso (data da emissão) e os juros de 

mora a partir da citação válida. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 12 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 12 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO DE FARIA & FARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIANS BARROSO BASTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante o decurso de prazo de suspensão do feito, manifeste-se o 

reclamante em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. P. do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo n. 8011379-43.2016.8.11.0037 Promovente: JOELMA 

FERREIRA DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por JOELMA FERREIRA DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO No 

dia 27 de março de 2018 a parte autora interpôs recurso inominado. Na 

data de 05 de julho de 2018 foi proferida decisão determinando que a 

autora juntasse documentos que comprovassem sua condição financeira, 

sob pena de deserção do recurso. Ocorre que, até a presente data a 

autora não juntou nenhuma comprovação de sua condição financeira e 

não recolheu o preparo do recurso inominado. Dessa forma, entendo que 
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a autora não comprovou sua hipossuficiência e considerando que não 

recolheu o preparo, o recurso interposto pela mesma é deserto. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INICIAL 

INDEFERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DA 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO REALIZADO. 

INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 1.007 DO CPC. RECURSO DESERTO. Recurso 

não conhecido. (TJ-SC - AC: 03016485320168240028 Içara 

0301648-53.2016.8.24.0028, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 30/08/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial).” Ainda, 

dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. No caso em tela a parte não 

recolheu o preparo, tampouco juntou documentos que comprovassem sua 

hipossuficiência financeira. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE. ARQUIVE-SE. 

Publicado no PJe. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo a decisão acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008152-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BADARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008152-96.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERLEI BADARO 

PEREIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Vanderlei Badaro Pereira em face de Aymore 

Credito Financiamento e Investimento S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

demandante destes autos foi representado no polo passivo dos autos de 

busca e apreensão de n° 1006265-14.2017.8.11.0037, distribuído na 

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. Afirma que 

quitou de forma integral o débito, depositando em juízo e acarretando no 

dia 22 de março de 2018 a extinção da ação de busca e apreensão. 

Aponta que até o momento seu nome encontra-se incluso nos órgãos de 

restrição ao crédito. Relata que tomou conhecimento da restrição em seu 

nome quando foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial. Por fim, o autor requer através da antecipação 

de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação, até o deslinde 

desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. n°17070489), 

Documento dos Autos de Busca e Apreensão (id. n°17070488, 17070484, 

17070482, 17070475) e demais documentos indispensáveis a propositura 

desta ação. Inicialmente, consigno que o valor da restrição ao crédito 

corresponde a importância de R$19.523,66(dezenove mil, quinhentos e 

vinte e três reais e sessenta e seis centavos), vinculado ao contrato 

n°20023864454000, com vencimento em 24/08/2017 e incluso em 

06/11/2017. Verifico que os autos que discutem o contrato supracitado 

ainda estão em fase de execução/cumprimento de sentença, inclusive, o 

autor CUMPRIU as determinações do contrato de alienação fiduciária, 

depositando em juízo a importância de R$15.922,58(quinze mil, novecentos 

e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos). Assim, observa-se que a 

negativação do nome do autor, com a consequente redução da sua 

capacidade de obtenção de crédito junto ao mercado, por dívida, poderá 

acarretar-lhe dano de difícil reparação. Em contrapartida, se reconhecida 

a improcedência de seu pedido, ao final da lide, o ora recorrente poderá 

retomar as cobranças e/ou reinserir o nome da demandante no rol de mau 

pagadores, a fim de buscar a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, a 

jurisprudencia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

colaciona o seguinte entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA 

MEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUA 

CONCESSÃO. 1. Presente a verossimilhança das alegações da parte 

autora e o seu fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

merece ser mantida a decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos 

da tutela para ordenar a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. 2. Agravante que, por ora, não se desincumbiu do ônus de provar 

a existência da dívida cujo inadimplemento ensejou a inscrição da autora 

nos cadastros restritivos. 3. Possibilidade de concessão da tutela 

antecipatória antes da angularização processual quando verificados os 

pressupostos legais autorizadores da medida. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058362468, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Eduardo Richinitti, Julgado em 29/04/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A pretensão de 

tutela antecipada para proibir a inscrição do devedor em órgãos de 

proteção ao crédito se submete aos requisitos legais pertinentes. 

Presença de elementos que demonstram a verossimilhança das alegações 

da autora, bem como a iminência de dano de difícil reparação. Ausência de 

prejuízos ao credor pela antecipação da tutela, eis que, na hipótese de ser 

confirmado o acerto da inscrição, durante a lide, aquela poderá ser refeita 

de imediato junto aos órgãos de proteção ao crédito. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70021380514, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/09/2007). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Vanderlei Badaró Pereira, 

portadora do CPF 794.620.061-72 e RG 864754 SSP/MT, contrato 

n°20022386445400, com vencimento em 24/08/2017, no valor de 

R$19.523,66(...), dos órgãos de restrição ao crédito (Serasa), devendo 

ser providenciado a exclusão da restrição através dos sistema 

SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 14/05/2019, às 16:00 horas ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 14 de 

dezembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011553-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011553-52.2016.8.11.0037 Reclamante: LOURIVAL SOARES DE AMORIM 

Reclamadas: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório em face do art. 

38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora recebeu o pagamento do objeto da lide, havendo 

comportamento processual de ambos que revela o reconhecimento do 

cumprimento integral da sentença. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487 do Novo Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. Publicado e registrado no PJE. 
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FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 14 de dezembro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002123-30.2018.8.11.0037 

Promovente: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO Promovido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação conexa com a ação 

n° 1002124-15.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em 

vista o pedido de desistência e extinção feito pela parte autora, homologo 

a desistência da ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002124-15.2018.8.11.0037 

Promovente: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO Promovido: 

BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1002123-30.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO em face de BANCO 

BRADESCO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de 

desistência e extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da 

ação para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001576-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDIMAR ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 

38 da Lei nº. 9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência do feito. 

Posto isso, homologo a desistência com fundamento no art. 200, parágrafo 

único do CPC e via de consequência, declaro extinto o processo, sem 

exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, desse mesmo codex. 

Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado 

no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste - MT, 15 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000005-81.2018.8.11.0037 Reclamante: MARINALVA SANTOS DE JESUS 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória aduzindo 

desconhecer qualquer relação com a requerida. Alega a parte ré que a 

parte requerente assinou contrato e manteve relação comercial consigo 

que originou a dívida ensejadora da negativação ora discutida. É o breve 

relato. Decido. Cumpre informar que a obrigação de notificar o consumidor 

a respeito do apontamento no rol dos inadimplentes não é da parte 

reclamada, mas do órgão mantenedor, conforme preceitua a Súmula 359. 

O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando 

a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato 

celebrado entre as partes devidamente assinado (id 13536570). 

Posteriormente a parte reclamante vem suscitar necessidade de extinção 

do feito e perícia grafotécnica no documento assinado juntado. É público e 

notória essa falta de zelo e profissionalismo dos autores e seus patronos 

nos Juizados Especiais, que negam relação comercial com as 

demandadas, contando com a desorganização documental da empresa 

acionada, e, quando desmentidos através das provas requerem a 

desistência da demanda e extinção do feito. No caso em discussão 

inexiste complexidade para a resolução do feito, motivo pelo qual 

revela-se a competência deste Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que dispensam a perícia, visto que, as 

assinaturas trazidas são as mesmas! O que se depreende do caso em tela 

é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 
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demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na 

CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por 

sua vez, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça 

e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II 

e III). Diante disso, condeno a parte reclamante a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 

9% (nove por cento) sobre o valor de 11 salários mínimos vigentes. 

Primavera do Leste - MT, 15 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo n. 8011379-43.2016.8.11.0037 Promovente: JOELMA 

FERREIRA DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de Ação promovida por JOELMA FERREIRA DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO No 

dia 27 de março de 2018 a parte autora interpôs recurso inominado. Na 

data de 05 de julho de 2018 foi proferida decisão determinando que a 

autora juntasse documentos que comprovassem sua condição financeira, 

sob pena de deserção do recurso. Ocorre que, até a presente data a 

autora não juntou nenhuma comprovação de sua condição financeira e 

não recolheu o preparo do recurso inominado. Dessa forma, entendo que 

a autora não comprovou sua hipossuficiência e considerando que não 

recolheu o preparo, o recurso interposto pela mesma é deserto. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. INICIAL 

INDEFERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DA 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO REALIZADO. 

INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 1.007 DO CPC. RECURSO DESERTO. Recurso 

não conhecido. (TJ-SC - AC: 03016485320168240028 Içara 

0301648-53.2016.8.24.0028, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 30/08/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial).” Ainda, 

dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso 

Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral 

do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 

horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. No caso em tela a parte não 

recolheu o preparo, tampouco juntou documentos que comprovassem sua 

hipossuficiência financeira. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE. ARQUIVE-SE. 

Publicado no PJe. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo a decisão acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008163-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILDA PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008163-28.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DIONILDA PEREIRA 

MACHADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Dionilda Pereira 

Machado em face de Claro S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a parte requerente 

solicitou o cancelamento de seu plano Claro TV em 15/01/2018, conforme 

protocolo n°2018650722037. Aponta que a confirmação do cancelamento 

ocorreu por e-mail somente no dia 16/01/2018. Afirma que no mês de 

março de 2018, a autora foi surpreendida pela carta de cobrança no valor 

de R$26,03(vinte e seis reais e três centavos) em relação ao mês de 

fevereiro do mesmo ano. Relata que recebeu comunicado de restrição ao 

crédito em junho de 2018, emitido pelo SCPC. Por fim, a autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da 

negativação, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação do SCPC (id. n°15841393), Formulário Cancelamento do 

Contrato (id. n°17084899) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dê 

início, consigno que a autora realmente solicitou o cancelamento do 

contrato de prestação de serviços, conforme protocolo n°17084896, 

inclusive, a requerida confirmou o cancelamento por e-mail no dia 

15/01/2018, conforme evento n°17084896. Assim, observa-se que a 

negativação do nome da autora, com a consequente redução da sua 

capacidade de obtenção de crédito junto ao mercado, por dívida cuja 

legalidade é controvertida, poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação. 

Em contrapartida, se reconhecida a improcedência de seu pedido, ao final 

da lide, o ora recorrente poderá retomar as cobranças e/ou reinserir o 

nome da demandante no rol de mau pagadores, a fim de buscar a 

satisfação de seu crédito. Nesse sentido, a jurisprudencia do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul colaciona o seguinte 

entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUA CONCESSÃO. 

1. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora e o seu 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, merece ser 

mantida a decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela para 

ordenar a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

Agravante que, por ora, não se desincumbiu do ônus de provar a 

existência da dívida cujo inadimplemento ensejou a inscrição da autora nos 

cadastros restritivos. 3. Possibilidade de concessão da tutela antecipatória 

antes da angularização processual quando verificados os pressupostos 

legais autorizadores da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058362468, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 29/04/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A pretensão de 

tutela antecipada para proibir a inscrição do devedor em órgãos de 

proteção ao crédito se submete aos requisitos legais pertinentes. 

Presença de elementos que demonstram a verossimilhança das alegações 

da autora, bem como a iminência de dano de difícil reparação. Ausência de 

prejuízos ao credor pela antecipação da tutela, eis que, na hipótese de ser 
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confirmado o acerto da inscrição, durante a lide, aquela poderá ser refeita 

de imediato junto aos órgãos de proteção ao crédito. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70021380514, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/09/2007). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Dionilda Pereira Machado, 

portadora do CPF 943.978.300-10 e RG 1881605-1 SSP/MT, vencimento 

em 15/02/2018, fatura n°288291753, no valor de R$26,03(...), do órgão de 

cadastro e inadimplentes(SCPC) devendo ser requisitado a providencia 

diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição 

ao crédito. Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo n. 1003355-77.2018.8.11.0037 Promovente: 

RODRIGO LEMES DE JESUS Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de ação conexa com as ações de n° 1003353-10.2018.8.11.0037, 

1003356-62.2018.8.11.0037 e 1003386-97.2018.8.11.0037. Vistos. Diante 

das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Consigna-se na intimação 

que o autor deverá levar extrato de negativação original expedido pelos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como comprovante de residência em 

seu nome. Intimem-se, dando conhecimento do inteiro teor deste despacho 

às partes, devendo os autores serem intimados por intermédio de seu 

advogado (artigo 334, § 3º, do NCPC) para comparecer à audiência com 

documento pessoal com foto recente. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo. P. Leste-MT, 14.12.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo n. 1003353-10.2018.8.11.0037 Promovente: 

RODRIGO LEMES DE JESUS Promovido: VIVO S.A. Trata-se de ação 

conexa com as ações de n° 1003356-62.2018.8.11.0037, 

1003355-77.2018.8.11.0037 e 1003386-97.2018.8.11.0037. Vistos. Diante 

das ponderações das partes, entendo necessária a realização de a 

audiência de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para 

realização de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta 

disponibilizada pelos Juízes Leigos em atuação nesta Comarca. As partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo os 

autores serem intimados por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, 

do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 

14.12.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003356-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo n. 1003356-62.2018.8.11.0037 Promovente: 

RODRIGO LEMES DE JESUS Promovido: BANCO BRADESCARD S.A. 

Tra ta-se de ação conexa com as ações  de  n ° 

1 0 0 3 3 5 3 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 3 3 5 5 - 7 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1003386-97.2018.8.11.0037. Vistos. Diante das ponderações das partes, 

entendo necessária a realização de a audiência de instrução e julgamento. 

Assim, designe-se data para realização de audiência de instrução e 

julgamento, conforme pauta disponibilizada pelos Juízes Leigos em 

atuação nesta Comarca. As partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo 

os autores serem intimados por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 14 de dezembro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo. P. 

Leste-MT, 14.12.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004038-51.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004038-51.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: ROSANGELA F. DE SOUZA 

COMERCIO DE OPTICA - ME EXECUTADO: KIND DOUGLAS ALVES DOS 

SANTOS Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

A parte autora quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme 

bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 

485. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, 

por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela 

verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se 

manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 13 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007761-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007761-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de 

fazer c/c danos morais c/c pedido de antecipação e tutela de urgência 

pleiteado por Dalton Vinicius dos Santos em face de Oi S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a requerida ofereceu plano de telefonia já existente no terminal da 

requerente n°66-3498-6950, ou seja, plano Oi Fixo e Oi Velox na 

importância de R$69,50(sessenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Aponta que o plano fora aceito em junho de 2018, no entanto, a fatura com 

vencimento para julho do mesmo ano foi emitida na importância de 

R$174,58(cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 

alterada posteriormente para o valor de R$71,52(setenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos). Afirma que a fatura com vencimento para 

agosto de 2018, foi emitida na importância de R$182,50(cento e oitenta e 

dois reais e cinquenta centavos), o que fora alterado novamente para o 

valor de R$69,50(sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Relata 

que o mesmo problema ocorreu em setembro de 2018 e até o momento 

não providenciaram a correção da fatura. Sem contar que não houve 

alteração do plano conforme proposto pela requerida. Por fim, autor requer 

através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida providencie 

imediatamente a migração do plano telefônico do terminal n°66-3498-6950 

para o plano Oi Fixo e Oi Velox no valor mensal de R$69,50(...), sob pena 

de multa no valor de R$500,00(quinhentos reais) em caso de 

descumprimento. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida 

pelos seguintes documentos: Fatura com vencimento em julho (id. 

n°16694534); Fatura com vencimento em agosto (id. n°16694539); fatura 

com vencimento para setembro de 2018 (id. n°16694536) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Dê início, consigno que encontra 

vigente na linha telefônica o plano Oi fixo e Oi Velox no valor médio de 

R$70,00(setenta reais) conforme faturas dos eventos n°16694534 e 

16694539. A fatura com vencimento em setembro do mesmo ano equivale 

a importância de R$182,02(cento e oitenta e dois reais e dois centavos), 

tendo, inclusive, a cobrança dos mesmos serviços identificados nas 

faturas dos meses anteriores. In casu, a urgência no deferimento da tutela 

decorre da flagrante cobrança de valores a maior, e consubstancia-se 

pelo prejuízo material enfrentado pelo consumidor, fazendo-se necessária 

a readequação do plano, até o julgamento do mérito. Ademais, tem-se que 

o demandante já realizou prova mínima de sua pretensão, mediante a 

juntada de faturas de prestação de serviços com a requerida. Para tanto, 

a jurisprudência da Egrégia Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul colaciona o seguinte entendimento, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA 

LARGA. COBRANÇA DE VALORES ALÉM DO CONTRATADO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I. Consoante a inteligência dos 

arts. 2º, 3º e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possível a 

inversão do ônus da prova, a fim de facilitar ao consumidor, parte 

hipossuficiente na relação jurídica, a defesa de seus direitos. II. Inobstante 

a possibilidade de determinação de apresentação de faturas de prestação 

de serviço pela parte ré, deverá ser relegada à eventual fase de 

liquidação de sentença. III. A concessão de tutela provisória está 

condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exegese do art. 

300, do NCPC. Caso em que a parte autora demonstrou a cobrança de 

serviço de banda larga em valor superior ao divulgado pela parte ré em 

seu site, não havendo esta logrado afastar as alegações da recorrente. 

Perigo de dano que se consubstancia na manutenção da cobrança 

abusiva de valores, impingindo prejuízo material à consumidora. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 

70072757248, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

DilsoDomingos Pereira, Julgado em 12/04/2017). Dessa feita, presentes os 

requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, deverá ser 

concedida a antecipação de tutela de urgência. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida mantenha o plano Oi fixo e Oi Velox na importância aproximada 

de R$70,00(setenta reais) mensais, sob pena de multa que fixo em 

R$200,00(duzentos reais) para cada fatura cobrada em desacordo com 

esta decisão, até o limite de R$2.000,00(dois mil reais), CONDICIONADO 

AO DEPÓSITO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO 

E NOVEMBRO DO VALOR DE R$70,00(...) MENSAIS a ser depositado no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de revogação da medida liminar. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

30/04/2019, às 09h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 05 de 

dezembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007761-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007761-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, Considerando que a parte 

reclamante comprovou o pagamento das faturas em relação aos meses de 

setembro e outubro, bem como depositou em juízo a importância de 

R$70,00(setenta reais) vinculado ao mês de novembro, cumpra-se 

conforme deliberado em decisão interlocutória do evento n°16883096. 

Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MOTTA FUZETI BERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL CARVALHO LOPES (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005108-06.2017.8.11.0037 

Promovente: MIRELA MOTTA FUZETI BERG Promovido: JARDEL 

CARVALHO LOPES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

MIRELA MOTTA FUZETI BERG em face de JARDEL CARVALHO LOPES. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista que a autora informou o total 

pagamento do débito, conforme ID n° 14545331, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 924, II, 

do CPC. Determino outrossim, o arquivamento e a baixa dos autos, com as 

cautelas de praxe. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 14.12.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002788-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERWS ANTONIO ARAUJO 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei 

nº. 9.099/95. A parte reclamante requereu a desistência do feito. Posto 

isso, homologo a desistência com fundamento no art. 200, parágrafo único 

do CPC e via de consequência, declaro extinto o processo, sem exame do 

mérito, na forma do art. 485, VIII, desse mesmo codex. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 14 

de dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 14 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 152864 Nr: 5758-41.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MAZIERO, CARLOS FRANCISCO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 11/04/2019, às 14h30min.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado as 

testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 8058-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Diego Souza Timotheo 

de Almeida - OAB:OAB-MT 12.025

 Código 218614

Vistos, etc.

1. Designo o dia 18/03/2019 às 14h30min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70532 Nr: 2841-25.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LEMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL LEMES PEREIRA, Cpf: 

57003530163, Rg: 962108, Filiação: Francisco Pereira e Egina Lemes 

Pereira(com Documento), data de nascimento: 02/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Mandaguari-PR, casado(a), gerente de fazenda, torneiro 

mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo parcialmente 

procedente o pedido, a fim de condenar DANIEL LEMES PEREIRA 

qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 121, § 1º, c.c § 

2º inciso III e 211, do Código Penal.Passo às dosimetrias das penas.Art. 

121, § 1º, c.c § 2º inciso III do Código Penal.A pena prevista para este 

crime é de 12 a 30 anos de reclusão.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.Diminuo a pena 

em 1/6, em decorrência da figura privilegiada reconhecida pelo Conselho 

de Sentença (CP, art. 121, § 1°), vez que a injusta provocação da vítima 

consistiu na traição do réu, o que implicaria numa separação conjugal e 

configura motivo desproporcional com a morte, enquanto sua violenta 

emoção deveria ter sido controlada através de outras formas 

usuais.Assim, perfaz-se o total de 10 anos de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.Art. 211, “caput”, do Código Penal. A pena prevista para 

este crime é de reclusão, de 01 a 03 anos e multa. Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 01 ano de reclusão 
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pena esta que torno definitiva, ante a inexistência de outras 

circunstâncias capazes de a modificar.PENA TOTALConsiderando que os 

dois crimes foram cometidos em concurso material, suas penas devem ser 

somadas, na forma do art. 69 do CP, de modo que a condenação perfaz o 

TOTAL DE 11 ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva.Fixo o regime 

fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, a 

do CP.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais.Por 

fim, diante da não localização do réu (fl. 534), bem como de sua 

condenação nesta data pelo Conselho de Sentença, decisão esta que não 

está sujeita a revisão de seu conteúdo meritório, em razão da soberania 

do veredicto, bem como por se tratar de órgão colegiado, comportando 

sua imediata execução, decreto a prisão do réu para imediato cumprimento 

de sua pena.Nesse sentido a atual jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, senão vejamos:“1. A Constituição Federal prevê a competência 

do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 

5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, 

inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a 

decisão proferida pelo Júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da 

presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da 

condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da 

apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em 

consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no 

ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de 

decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na 

medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada 

soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de 

condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses 

incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o 

julgamento do recurso.” - (HC 118.770-SP, Red. p/acórdão Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, j. 7/3/2017).Ementa: Direito Constitucional e 

Penal. Reclamação. Agravo Regimental. Descumprimento da decisão que 

concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. Inocorrência. Fato 

superveniente. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos 

veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. Precedente. 1. A 

expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava 

condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso. O 

fato novo foi a condenação pelo Júri. De modo que não houve, por parte 

da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a 

ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a 

ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a condenação pelo Júri à pena 

de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, 

de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão 

competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos 

gozam de soberania, por expressa disposição constitucional. Precedente: 

HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27011 AgR, 

Relator(a):Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

20/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 

PUBLIC 04-05-2018)Expeça-se mandado de prisão.Outrossim, 

considerando que a vítima restou devidamente identificada através das 

inúmeras provas periciais realizadas nos autos, defiro o pedido de fls. 

518/519 a fim de retificar sua certidão de óbito de indigente para fazer 

constar sua qualificação completa.R. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes, a guia de execução definitiva, 

destruam-se os bens apreendidos e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Publicada no Salão nobre do Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no dia 30 de 

novembro de 2018, saindo as partes intimadas para os efeitos 

recursais.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 73016 Nr: 5338-12.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:14.897-MT

 Código 73016

Defiro o pedido ministerial retro, redesigno a audiência para 11.04.2019 às 

13:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 107/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381, Gestora 

Judiciária da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, 

usufruirá 15 (quinze) dias de férias referentes ao exercício de 2018, no 

período de 07/01 a 21/01/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais, no período de 

07/01 a 21/01/2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 106/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

 Art. 1º - Revogar a Portaria n.º 148/2007-DF, de 10/10/2007, que 

designou a servidora MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI – 

matrícula 9042 – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível, a partir de 07/01/2019.

 Art. 2º - Lotar a servidora MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI – 

matrícula 9042 – Analista Judiciária, para exercer suas funções na 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 07/01/2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 105/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Lotar a servidora MICHELE TOSCANO DE BRITO MARQUES – 

Analista Judiciária, matrícula 11715, para exercer suas funções na 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 07/01/2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 104/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
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 RESOLVE:

Art. 1º - Lotar a servidora MARCILÉIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA – 

Analista Judiciária, matrícula 11470, para exercer suas funções na 

Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, a partir de 07/01/2019.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006768-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISIS SUERLEY PERNOMIAN OAB - 861.949.841-04 (REPRESENTANTE)

 

1006768-89.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007334-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ GRIGOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007334-38.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FLAVIO LUIZ GRIGOL Vistos, etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em face de Martilia dos Santos Martins, pugnando, 

em sede liminar, a busca e apreensão do veiculo descrito na inicial. Para 

concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, é 

necessário que credor demonstre a mora do devedor, por meio de 

notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, consoante ao disposto 

no artigo 2º do Decreto Lei 911/69. Na mesma toada, o enunciado da 

Súmula n. 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê “a 

comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser 

efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do 

contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo 

devedor. Ressai dos autos que o autor não comprovou a mora da parte 

devedora, conforme se infere da notificação extrajudicial juntada aos 

autos (ID. 17056647), que evidencia que não fora entregue no endereço, 

vez que assinalado o motivo de devolução “endereço insuficiente”, em 

desconformidade das exigências do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, não tendo sido esgotadas 

as tentativas de notificar o requerido. Verifico, também, que a parte autora 

não colacionou aos autos instrumento de protesto, o que, conforme se 

depreende do dispositivo legal mencionado acima, bem como a 

jurisprudência pátria, que entende ser valido o protesto de título como 

forma de constituição de mora do devedor, o que não fora comprovado 

nos presentes autos. Em reforço ao exposto, segue o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC.” (TJMT - RAI n. 1001685-18.2018.8.11.0000, 

4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 

18.07.2018 – grifei) Desta forma, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove nos autos a mora do devedor, conforme dispõe o art. 2º, § 

2º do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da petição inicial, ut 

parágrafo único do art. 321, do CPC. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007134-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SCHWANTES (EXECUTADO)

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 17 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABMAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE VALES DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para se manifestar quanto a petição do Estado de Mato Grosso. Sorriso, 

17 de dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005337-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOMENI NAITZKI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FRANCIELI JORDANI (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora a se manifestar quanto 

as manifestações apresentadas pelo Município de Sorriso e pelo Estado 

de Mato Grosso. Sorriso, 17 de dezembro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003173-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. D. C. (REQUERENTE)

M. D. S. D. C. (REQUERENTE)

A. A. D. S. C. (REQUERENTE)

JOILSON LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYARA SANTOS DA SILVA (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, bem como atender o requerimento do Estado de Mato Grosso. 

Sorriso, 17 de dezembro de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2021-31.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO ALCELCIO BAUER, VILSON 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça nos termos da certidão 

juntada aos autos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120641 Nr: 9688-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GANDOLFI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO PARECER 

DO MP, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 2038-43.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA DE SOUZA COSTA, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIAZZA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a)MARCELO FRAGA DE MELLO, para devolução 

dos autos nº 203843.2004.811.0040, Cod. 21826, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007269-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE POSSATTO (REQUERENTE)

HELENA POZZATTO (REQUERENTE)

LUCIA NEIDE JUSTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007269-43.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIA NEIDE JUSTINO FERREIRA, HELENA POZZATTO, 

ANDRE POSSATTO REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO 

LTDA VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007333-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLI BALTAZAR LERMEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007333-53.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI REQUERIDO: OLI 

BALTAZAR LERMEN VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007361-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NASCIMENTO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DA GUIA DELUQUE LARA (REQUERIDO)

SEBASTIAO DOS SANTOS LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007361-21.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DO NASCIMENTO PAULINO REQUERIDO: 

SEBASTIAO DOS SANTOS LARA, CRISTINA DA GUIA DELUQUE LARA 

VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens 

e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007291-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA KROMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007291-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDINEUZA DE LIMA REQUERIDO: LUCIANA DE LIMA 

KROMINSKI VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006774-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE BARBIERI NICOLODI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006774-96.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA RÉU: DAIANE BARBIERI NICOLODI VISTOS. 1.) Em linhas 

gerais, pleiteia a parte autora/exequente pelo parcelamento das custas 

judiciais, na forma da regra contida no art. 98, § 6º, do NCPC, c.c. art. 468, 

§ 6º, da CNGC/TJMT. Ocorre que tal medida é incabível no caso em tela, 

em especial porque, para fazer jus ao benefício do parcelamento, a parte 

deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento 

integral das custas, o que não é o caso dos autos. Vale ressaltar que a 

parte autora/exequente é pessoa jurídica de direito privado que atua no 

ramo de combustíveis, circunstância que permite concluir ter boa condição 

econômica. 2.) Vejamos a jurisprudência do TJMT: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao 

parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e 

no art. 468, §6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade 

momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu 

na espécie. (TJMT, Ag 1002111-30.2018.8.11.0000, Des. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018). 3.) Assim, 

INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais e DETERMINO a 

intimação da parte autora/exequente, via DJe, para que, no prazo de 15 

dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena 

de indeferimento da inicial. 4.) Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006771-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006771-44.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA EXECUTADO: PAULO EDUARDO 

VEDANA DUTRA VISTOS. 1.) Em linhas gerais, pleiteia a parte 

autora/exequente pelo parcelamento das custas judiciais, na forma da 

regra contida no art. 98, § 6º, do NCPC, c.c. art. 468, § 6º, da CNGC/TJMT. 

Ocorre que tal medida é incabível no caso em tela, em especial porque, 

para fazer jus ao benefício do parcelamento, a parte deve comprovar a 

impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento integral das 

custas, o que não é o caso dos autos. Vale ressaltar que a parte 

autora/exequente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo de 

combustíveis, circunstância que permite concluir ter boa condição 

econômica. 2.) Vejamos a jurisprudência do TJMT: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao 

parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e 

no art. 468, §6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade 

momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu 

na espécie. (TJMT, Ag 1002111-30.2018.8.11.0000, Des. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018). 3.) Assim, 

INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais e DETERMINO a 

intimação da parte autora/exequente, via DJe, para que, no prazo de 15 

dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena 

de indeferimento da inicial. 4.) Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003265-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR SAN RAPHAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO OAB - RS9958 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI GUIMARAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

providenciar o recolhimento da diligência de Oficial de Justiça, no prazo de 

15 dias. Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

Informo que, caso tal providência não seja tomada no prazo indicado a 

deprecata será devolvida independente de cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000515-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CLAIR SCHULTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ BANDEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o pagamento da diligência 

complementar, conforme certidão de Id 15341798. Ainda, intimo da petição 

retro juntada pela parte executada, requerendo o que de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27531 Nr: 2002-64.2005.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007142-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007142-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

FABRICIO PEDRO ZORDAN VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

face de FABRICIO PEDRO ZORDAN, ambos qualificados nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada 

por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, 

sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da 

medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio de notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em contrato e após 

por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FIAT, Modelo: UNO MILLE 

WAY ECON, Ano: 2011, Cor: BRANCA, Chassi: 9BD15844AC6637472, 

Renavam: 362871329, Placa: OAS6634, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001145-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INNOVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

FIAGRIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001145-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

INNOVA LTDA REQUERIDO: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A, FIAGRIL 

VISTOS. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas, com 

Pedido de Medida Liminar “inaudita altera parte” em Tutela de Urgência, 

proposta por INNOVA LTDA em desfavor de D.R.F. COMERCIAL 

AGRÍCOLA S/A, FIAGRIL LTDA, JOSÉ EDEMIR GUARESCHI, GASPAR 

ANTÔNIO SVIECH e ROBERTO SVIECH. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Passo à análise do pedido de tutela de urgência de busca e 

apreensão dos extratos de movimentação de mercadoria, vinculados aos 

nomes dos requeridos, relativamente as entradas, transferências e saídas 
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no período de maio de 2017 até dezembro de 2017, junto à filial da Fiagril 

Ltda, na Rodovia MT 404, Km 56, Distrito de São Luiz Gonzaga, em 

Sorriso/MT. Nos termos do artigo 382, do CPC, é ônus da parte requerente 

apresentar as razões que justifiquem a necessidade de antecipação da 

prova, além de mencionar, com precisão, os fatos sobre os quais a prova 

há de recair. Assim, tenho que a busca e apreensão dos extratos deve 

ser prontamente indeferida, uma vez que não houve comprovação, 

tampouco embasamento empírico, que evidencie que tais documentos 

seriam ocultados pelas partes requeridas, ônus este imposto, inclusive, no 

artigo 300, do CPC, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Além 

disto, não é admitida a produção antecipada com caráter meramente 

exibitório. Neste sentido, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. CARÁTER EXIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA. RESP REPETITIVO Nº 

1.349.453/RS. Admite-se a ação de produção antecipada de provas nas 

hipóteses do artigo 381 do Código de Processo Civil. No caso, a demanda 

ajuizada pela autora possui caráter exibitório, mostrando-se adequada a 

extinção do feito por ausência de interesse de agir. INTERESSE DE AGIR. 

O Superior Tribunal de Justiça, reformulando o posicionamento anterior, 

para os efeitos do art. 543-C, do CPC, definiu a seguinte tese: a 

propositura da ação cautelar de exibição de documentos bancários 

(cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a 

demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de 

prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.349.453/MS. Ausência de pagamento da taxa de serviço que resulta na 

ausência de um dos requisitos caracterizadores do interesse de agir. 

Sentença de extinção mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70079712261, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/11/2018) - 

destaquei. Ante ao exposto, com amparo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, estando ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida na inicial. CITE-SE a parte requerida, nos termos do 

artigo 382, §§1º e 3º do CPC, para eventual requerimento de produção de 

prova neste mesmo procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Destaco que, havendo caráter contencioso, necessária se faz 

a citação do interessado, na forma prevista no artigo 382, §1º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006734-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DEOCLIDES VOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MATHIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006734-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PEDRO DEOCLIDES VOLFF REQUERIDO: JULIANO MATHIAS VISTOS. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Eleição de Diretoria de 

Associação por Vícios c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, 

ajuizada por PEDRO DEOCLIDES VOLFF, em face de JULIANO MATHIAS, 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que no dia 11/11/2018, foi 

realizada na sede da Associação dos Trabalhadores Rurais Pé no Chão 

eleição para posse de nova chapa, a qual foi conduzida e presidida pelo 

requerido e sua esposa, Elizandra Bottega. Afirma que foram lançadas 

duas chapas para a eleição da diretoria, uma tendo o próprio requerido 

como candidato a presidente e, a outra, o Sr. Canisio Wille. Conta o autor 

que, ao iniciar da solenidade, o requerido e sua esposa teriam informado 

que a votação seria da seguinte forma: "o associado terá que poro nome 

completo e o número do respectivo lote o qual possui, e marcar na cédula 

o candidato o qual iria vota" (sic), o que, segundo o autor, contraria o 

disposto o artigo 55 do Estatuto Social da Associação. Por tais razões, 

pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para que o réu 

a) abstenha-se de se comportar/agir como presidente da associação 

perante aos associados e órgãos públicos ou particulares; b) para que 

seja determinado a realização de nova eleição para diretoria e conselho 

fiscal, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser observado o Estatuto 

Social, garantido aos associados o voto direto e secreto; c) que o autor 

seja nomeado o representante legal da associação, na qualidade de 

presidente, até decisão final ou posse da nova diretoria, devendo presidir 

a nova eleição. Pois bem. Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

do NCPC e estando devidamente recolhidas as custas e taxa judiciária, 

RECEBO a inicial. Passo, pois, à análise da tutela de urgência. Com efeito, 

dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não 

houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, NCPC). Em 

suma: é necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do 

direito alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No 

caso em análise, verifico que, inobstante as alegações do autor, não foi 

juntado aos autos qualquer documento capaz de demonstrar, em juízo de 

cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, sendo certo que os 

termos de declarações juntadas nos Ids 16573606, 16573607, 16573608 e 

16573609, por si só, não se prestam para comprovar que, de fato, a 

eleição foi realizada em desacordo com o Estatuto Social da Associação. 

Nota-se através do B.O. de Id 16567905 que, um dia após a realização da 

eleição, o Sr. Pedro Deoclides, na qualidade de comunicante, relatou que 

acreditava que teve fraude no pleito em questão, porque "o casal Juliano 

Mathias e sua esposa Elisandra Botega faziam parte da chapa eleita, que 

ambos votaram, porém apenas uma pessoa do casal pode votar, que tem 

informações que Juliano vende lote no assentamento, a vítima alega que 

com isso sua chapa foi prejudicada". Entretanto, dois dias depois da 

lavratura do B.O., na data de 13/11/2018, declarou, em idênticos termos 

lançados pelos também declarantes Hugo Fernando Rodrigues Marques 

(16573609), José da Rocha (Id 16573608) e Akacia Quirino (Id 16573607), 

que: "ao iniciar a solenidade foi informado aos associados ali presentes, 

que a votação seria da seguinte forma: o associado teria que por o nome 

completo e o número do respectivo lote o qual possui, bem como marcar 

na cédula o candidato o qual iria votar; que essa forma de votação foi 

imposta, pois foi dito pelo advogado que: "quem não seguir a forma 

instruída para votação, o voto será inválido"; que o declarante e outros 

membros entenderam que a forma imposta para votar, não foi sigilosa, 

conforme prevê o Estatuto da Associação; que o declarante ficou 

sabendo que o Sr. Juliano Mathias estava oferecendo benefícios para 

associados que votassem na sua chapa, dentre eles, o oferecimento de 

cesta básica, isenção da contribuição mensal para despesas da 

Associação, bem como quitação de débitos junto à Associação, que a 

aludida eleição foi fraudulenta e arbitrária, tendo em que não foi presidida 

pelo declarante que é o presidente de fato e de direito, assim como a 

forma em que foi conduzida, sem obedecer o Estatuto da Associação, que 

é lei entre os associados, bem como pela suspeita de compra de votos" 

(sic) . Assim, diante da divergência dos fundamentos da suposta fraude 

alegada pelo então presidente da Associação, Sr. Pedro Deoclides, não 

verifico a probabilidade do direito alegado, razão pela qual o indeferimento 

do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante ao exposto, 

com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, estando ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida na inicial Em 

prosseguimento ao feito, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente de que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Consigno que, por força dos artigos 9º e 10 do 

NCPC, no prazo de contestação, deverá a parte requerida manifestar-se 

quanto ao critério de competência territorial deste feito. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
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CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo a requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após o manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação; não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá a requerida oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal (Portaria 

713/2017-PRES)

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002632-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005798-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PESTANA FELIPPE OAB - SP77515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Anderson Candiotto, da 4º 

Vara Cível da Comarca de Sorriso -MT, bom dia. Segue em anexo o laudo 

pericial do processo em questão, como acertado na carta de honorários 

os 50% finais do pagamento seriam ao finalizar o trabalho e, se houvesse, 

mais algum valor a acrescentar. Para acrescer a o valor final existe o 

custo de deslocamento, indo 3(três) vezes ao local da perícia com uma 

média de 125(cento e vinte cincos) quilômetros, incluído ida, volta e mais 

rodagem dentro da propriedade. O preço médio do deslocamento cobrado 

na região é de R$2,00(dois reais) o quilômetro rodado. 125(quilômetros de 

média) x3(número de visitas a propriedade) = 375 Km 375(quilometragem 

total) x R$2,00(dois reais por quilometro) = R$ 750,00 Totalizando o valor 

de R$750,00(setecentos e cinquenta reais) a serem acrescidos nos 50% 

restantes do pagamento referentes a perícia. Grato, Marcelo Roberto 

Sviech. Os valores referentes deverão ser depositados da seguinte 

forma: -Instituição: Banco Sicredi -Agência: 0812 -Conta corrente: 11946-6 

-Titular: Marcelo Roberto Sviech -CPF: 019586361-50 Grato, Marcelo 

Roberto Sviech.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002903-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PAES NANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006071-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005309-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CARDOSO BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ SELINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ORBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005971-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LIANI SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61953 Nr: 5245-40.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/BG

 Intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, informar nos autos se 

houve o pagamento do débito, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115103 Nr: 6435-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORMAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado não impugnou o cumprimento de sentença, 

tendo a exequente apresentado cálculos em Num. , homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108604 Nr: 1089-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, WANDERLEY PAULO DA 

SILVA, JULIANO PREIMA, WAGNER DA COSTA ZANAN, PRISMA 

COMUNICAÇÃO LTDA, BAND PUBLICIDADES LTDA, AMAURI LUIZ 

DEFACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Visto/DH

Em atenção ao parecer Ministerial de fls. 3826/3828, designo o dia 18 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min, para continuidade da audiência de 

instrução e julgamento, devendo ser providenciada a condução coercitiva 

das testemunhas LEOCIR JOSE FACCIO, HILTON POLESELLO, MARISA DE 

FATIMA DOS SANTOS NETO e LUIS FABIO MARCHIORO, nos termos do 

art. 455, §5º, do CPC, porquanto embora devidamente intimadas (fls. 3716 

e 3721), deixaram de comparecer ao ato anteriormente aprazado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202685 Nr: 11152-15.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em outras palavras, a execução fiscal passará a ser suspensa, não com 

a propositura dos embargos, mas sim com a determinação judicial de que 

os embargos merecem, no caso concreto, ser recebidos com efeito 

suspensivo.No caso dos autos a execução encontra-se garantida 

mediante o penhora de imóvel efetivada nos autos da execução fiscal, nos 

termos do artigo 11, IV da Lei 6.830/80:Art. 11 - A penhora ou arresto de 

bens obedecerá à seguinte ordem:(...)IV - imóveis;Devidamente garantida 

à execução ante a penhora do imóvel, não vislumbro perigo inverso na 

concessão do efeito buscado, uma vez que o valor devido já se encontra 

garantido.Assim, à luz do exposto, defiro o efeito suspensivo aos 

presentes embargos, a fim de determinar a suspensão do curso da 

execução fiscal (n. 85011).Intime-se o embargado para apresentar 

impugnação no prazo de 30 dias (art.17 da Lei de Execução Fiscal n. 

6830/80).Após, voltem-me os autos conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202377 Nr: 10970-29.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que se trata de situação financeira momentânea enfrentada 

pela parte autora, inviável a concessão de AJG, motivo pelo qual concedo 

prazo de 180 dias para que a mesma recolha as custas processuais, sob 

pena de extinção.

Proceda-se com o necessário para inserção no Apolo de lembrete do 

termo final para o recolhimento das custas. Caso decorrido o prazo sem o 

devido recolhimento, conclusos.

No mais, tendo em vista que o bem ofertado como garantia pertence a 

terceiro, intime-se o embargado nos termos do art. 9º, IV, do CPC.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202375 Nr: 10968-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que se trata de situação financeira momentânea enfrentada 

pela parte autora, inviável a concessão de AJG, motivo pelo qual concedo 

prazo de 180 dias para que a mesma recolha as custas processuais, sob 

pena de extinção.

Proceda-se com o necessário para inserção no Apolo de lembrete do 

termo final para o recolhimento das custas. Caso decorrido o prazo sem o 

devido recolhimento, conclusos.

No mais, tendo em vista que o bem ofertado como garantia pertence a 

terceiro, intime-se o embargado nos termos do art. 9º, IV, do CPC.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202374 Nr: 10967-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que se trata de situação financeira momentânea enfrentada 

pela parte autora, inviável a concessão de AJG, motivo pelo qual concedo 
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prazo de 180 dias para que a mesma recolha as custas processuais, sob 

pena de extinção.

Proceda-se com o necessário para inserção no Apolo de lembrete do 

termo final para o recolhimento das custas. Caso decorrido o prazo sem o 

devido recolhimento, conclusos.

No mais, tendo em vista que o bem ofertado como garantia pertence a 

terceiro, intime-se o embargado nos termos do art. 9º, IV, do CPC.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202373 Nr: 10966-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que se trata de situação financeira momentânea enfrentada 

pela parte autora, inviável a concessão de AJG, motivo pelo qual concedo 

prazo de 180 dias para que a mesma recolha as custas processuais, sob 

pena de extinção.

Proceda-se com o necessário para inserção no Apolo de lembrete do 

termo final para o recolhimento das custas. Caso decorrido o prazo sem o 

devido recolhimento, conclusos.

No mais, tendo em vista que o bem ofertado como garantia pertence a 

terceiro, intime-se o embargado nos termos do art. 9º, IV, do CPC.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 201027 Nr: 10183-97.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEGAR ROQUE CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:OAB/MT20.689, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:20064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

A Lei Específica 6.830/80 trata do não cabimento de embargos sem que a 

execução esteja garantida por penhora, fiança ou depósito, pois assim 

prevê o artigo 16 da Lei acima mencionada:

 “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.” (grifei)

Há expressa previsão legal acerca da necessidade da garantia da 

execução para que sejam opostos embargos, que sem esta serão 

inadmitidos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de não ser 

possível extinguir os embargos à execução quando da insubsistência da 

garantia do juízo, sem antes oportunizar ao embargante/executado que 

garante o juízo e/ou reforce a penhora insuficiente.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À 

PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à 

execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o 

embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, 

Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013).

Assim, determino a intimação do embargante para que garanta o juízo nos 

autos associados a este, no prazo de 30 dias, para posterior 

prosseguimento análise das questões suscitadas nestes autos.

Com a garantia do juízo nos autos em apenso no prazo acima e a 

intimação da Fazenda Pública, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 40322 Nr: 3137-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPEC.IND.COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A, DANIELA HOFFMAN 

ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21.382, KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15.985-B, TAÍSSA 

MAFFESSONI - OAB:18436/O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - 

OAB:17217-MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS 

DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079/MT

 Visto/DH

Intime-se a parte executada para que apresente autorização formal e 

expressa da proprietária do imóvel sob matrícula n. 34.777, firmado por 

seu sócio administrator ou procurador com poderes específicos, conforme 

requerido na fl. 395.

Após, renove-se a conclusão para análise da parte final da petição retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 31025 Nr: 225-10.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA, ROSÂNGELA ROPELATO HENDGES, JOÃO 

CLADEMIR HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. 

SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - OAB:, PEDRO 

BALATA FILHO - OAB:12.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15353/O, PEDRO BALATA FILHO - OAB:12.308

 Posto isso, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, DECLARO A 

IMPENHORABILIDADE do valor penhora na fl. 154, visto que oriundo de 

salário da executada ROSÂNGELA, determino sua liberação, tão logo 

preclusas as vias recursais, em favor da executada, observando-se os 

dados bancários constantes na fl. 182.Intimem-se, devendo a parte 

exequente ditar os rumos da execução, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142658 Nr: 88-76.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA YONI HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme noticiado pelo 

exequente em petição retro, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela parte executada.

Após preclusão e, proceda-se com o recolhimento das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 250 de 798



processuais utilizando-se o valor penhorado nos autos e, quanto ao 

remanescente, com o levantamento à conta bancária da parte executada, 

a qual deverá ser indicada nos autos.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142107 Nr: 11702-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 Visto/ DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado na fl. 

66, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Honorários pagos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 117058 Nr: 7948-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POÇOS SEMI ARTESIANOS E BATE ESTACA 

TREMEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Vistos/BG.

 Considerando que o executado não apresentou embargos (fl. 49), defiro 

o levantamento dos valores constritos via BACENJUD às fls. 45/47, 

pugnado pela exequente, devendo ser adotadas as providências cabíveis.

Às providencias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002428-05.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002579-68.2018.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16141643, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELI RIBEIRO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Sorriso - MT, 17 de dezembro de 

2018. SENHOR(A): GEISIELI RIBEIRO BUENO RUA SANTO EXPEDITO, N.º 

1637, BAIRRO VILLAGE SORRISO/MT Senhor: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

Intimação de Vossa Senhoria da sentença proferida nos autos ID: 

16071819, que segue por cópia em anexo. NÚMERO DO PROCESSO: 

PROC. 1006363-87.2017.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 2.318,69 

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE RECLAMANTE: GESIELI RIBEIRO BUENO ADVOGADO 

PARTE RECLAMANTE: PARTE RECLAMADA: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO PARTE RECLAMADA: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS Atenciosamente, Elite 

Capitanio Gestora judiciária Sede do juizado e Informações: Rua Canoas 

nº641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3544-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002533-79.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 
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Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE OLIVEIRA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003365-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: POLIANA DE OLIVEIRA 

BASSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra autor, POLIANA DE OLIVEIRA 

BASSO, que adquiriu passagens aéreas, para comparecimento em um 

casamento, com saída em Sinop/MT e destino final Presidente Prudente/SP, 

realizando conexões em Cuiabá/MT e Campina/SP. Relata que houve 

atraso em seu embarque em Cuiabá/MT, motivando a perda de sua 

conexão em Campinas/SP. Diante da situação, diz que a empresa 

reclamada prometeu transporte terrestre para seu destino final, contudo, 

não foi disponibilizado, não restando outra alternativa que não o embarque 

em voo no dia posterior. Devido a conduta da reclamada a autora perdeu 

seus compromissos agendados. Requer: a) a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A alega que o voo atrasou em virtude de 

manutenção da aeronave, e que, chegando na sua conexão em 

Campinas/SP, a mesma foi realocado no próximo voo disponível, qual seja, 

no dia seguinte. Afirma que cumpriu todas as disposições do Código 

Consumerista, ao fornecer todas as informações necessárias bem como 

acomodação em voo. Pugna pela improcedência da demanda. Claramente 

aplicável ao caso em apreço as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido e somente pode ser afastada com a comprovação da 

existência de alguma excludente, nos termos do artigo 14 do CDC. Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Não ficou demonstrado que o 

atraso do voo em Cuiabá/MT foi por motivo de manutenção da aeronave, 

pois não foi juntado qualquer documento que prove o alegado. A simples 

alegação de força maior, sem qualquer prova, não justifica procedimentos 

que causem ao consumidor violação aos seus direitos. É inegável que o 

incidente extrapolou o mero aborrecimento, dando-lhe o direito à 

indenização. Certamente tais situações fogem à normalidade e trazem 

danos aos passageiros. Por tudo isto, os transtornos experimentados pela 

parte autora que, repiso, decorreram da falha da empresa na prestação 

de atendimento adequado ao passageiro, gerou falha na prestação dos 

serviços. Quantificar a indenização por dano moral é uma das tarefas de 

maior complexidade, vez que não há parâmetros tarifários definidos em lei, 

cabendo ao julgador sempre atento às peculiaridades do fatos e às 

condições das partes fixar tal valor. O dano moral, segundo YUSSEF SAID 

CAHALI, in Dano Moral, 2ª ed., p.175 “desempenha uma função tríplice: 

reparar, punir, admoestar ou prevenir.” Assim, para a fixação do quantum 

devem ser levados em consideração além destes fatores, outros, tais 

como: as condições econômicas do ofensor, do ofendido e a extensão do 

dano. Considerando tais fatores, entendo justo e adequado fixar a 

indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada 

reclamante, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) CONDENAR o reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007385-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007385-49.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 22 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 12:40HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 17 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007407-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERSI CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007407-10.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 15 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 16:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 17 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007407-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERSI CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007407-10.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 15 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 16:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 17 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011363-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E M. SERVICOS E MONTAGENS EM MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011363-17.2015.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002382-16.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal para cumprimento voluntário da sentença, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

REQUERIDO: VIVO S.A. SORRISO, 17 de dezembro de 2018. ELITE 

CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 

2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal para cumprimento voluntário da sentença, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

REQUERIDO: VIVO S.A. SORRISO, 17 de dezembro de 2018. ELITE 

CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 

2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal para cumprimento voluntário da sentença, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

REQUERIDO: VIVO S.A. SORRISO, 17 de dezembro de 2018. ELITE 

CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 

2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006683-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006683-40.2017.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 
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manifestar sobre o depósito aportado nos autos no ID. N. 17097558, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR BELARDES PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006770-59.2018.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 17097432, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005586-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIANE VELOSO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1005586-05.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007448-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007448-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se 

a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a 

inicial com o seguinte documento: a) Certidão expedida fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome; b) Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-70.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDALVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOTOS E MOTORES LTDA -ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010933-70.2012.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003198-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003198-66.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: SHIRLEY RODRIGUES HORIZONTE Vistos etc. DEFIRO o 

pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL acerca 

do CPF da reclamada, procedendo, neste ato, consulta via sistema 

INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Localizado o CPF, 

proceda-se com o necessário para pesquisa de endereços da reclamada 

junto ao SIEL, BACENJUD e INFOJUD. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em 

todos os endereços diversos localizados, observando-se a data da 

audiência de conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, 

intime-se o autor para manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE PETERSON PIRES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003437-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: RONIE PETERSON PIRES & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Para fiel cumprimento do comando judicial de Num. 11182028, junto neste 

ato o extrato de pesquisa junto ao RENAJUD. Registro, por fim, a 

impossibilidade de pesquisa de endereço de pessoa jurídica junto ao SIEL 

(cadastro de eleitores). Intime-se a exequente para manifestação em cinco 
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dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1002808-62.2017.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o depósito aportado nos autos no ID. N. 16752664, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002563-85.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006814-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT0016096A (ADVOGADO(A))

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006814-78.2018.8.11.0040. EMBARGANTE: MOSCHETTA TRANSPORTES 

LTDA - ME EMBARGADO: AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA 

- ME Vistos etc. Recebo os embargos para processamento, devendo ser 

certificado nos autos principais associados via Sistema PJE. No mais, 

considerando o teor dos documentos carreados com a inicial, verifica-se a 

necessidade de suspensão das medidas constritivas com relação aos 

bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do NCPC. Cite-se o 

embargado para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contestar a ação 

(artigo 679, do NCPC). Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007385-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007385-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NELSON DA SILVA ANDRADE 

REQUERIDO: TERRA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003532-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003532-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME REQUERIDO: TIAGO DIAS Vistos etc. Antes de analisar o requerimento 

de Num. 16961883, é necessário o esgotamento das tentativas de citação. 

Posto isso, intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias,indicar o 

endereço atualizado do reclamado ou requerendo diligências para 

localização do endereço (RENAJUD, BACENJUD e SIEL). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AURICELIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRCIA RODRIGUES MELO FERREIRA OAB - MT21809/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

RADIO FM MORENA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001028-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA AURICELIA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: RADIO FM MORENA LTDA, DCL AGENCIA DE VIAGEM 

E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 

17119761), deixo de receber o recurso inominado interposto nos autos. 

Ademais, em que pese o recorrente tenha juntado aos autos o 

comprovante de indisponibilidade do PJE, fato é que a sentença foi 

publicada, na íntegra, no DJE n. 10362 e, segundo dispõe o art. 1º da 

Portaria n. 161/2017-PRES, “a comunicação oficial dos atos processuais 

praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada 

por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – Dje”. Cumpra-se 

integralmente a sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007407-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERSI CALZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007407-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PERSI CALZA REQUERIDO: 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007438-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA IPIRANGA DO NORTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007438-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LOTERICA IPIRANGA DO 

NORTE LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação c 

com pedido de tutela antecipada, sob a alegação de que recebeu uma 

carta da reclamada referente a uma multa, a qual seria oriunda de 

irregularidade na energia elétrica, tendo sido constatada diferença de 

consumo. Aduz que o valor cobrado é indevido, pugnando que a ré se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia. É o sucinto relatório. 

Decido. Analisando os autos, constato a plausibilidade do direito invocado, 

tendo em vista que o corte no fornecimento de energia elétrica não se 

justifica em se tratando de discussão acerca da legalidade da cobrança. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU À RÉ QUE SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE 

NEGATIVAR O NOME DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 

500,00 – COBRANÇA DE FATURAS PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL 

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.O pedido de tutela de 

urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.A pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas e já foram discutidas em outra ação (Declaratória de 

Inexistência de Débito, Revisão de Valores c/c Obrigação de Fazer com 

Pedido de Liminar e Indenização Por Danos Morais nº. 

2604-83.2016.811.0003 – Código 819109), e também está sendo cobrada 

por débitos pretéritos (janeiro/fevereiro/março/ abril/maio/junho/ agosto 

2016).Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender 

o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos 

cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da 

legalidade da cobrança” (grifei). (TJMT. Segunda Câmara de Direito 

Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, J. 03/10/2018, DJE 15/10/2018). 

Quanto ao periculum in mora, o simples fato de o requerente ser privado 

injustamente de serviço essencial, já é suficiente para o deferimento da 

medida liminar, visto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo 

justo, nem razoável, a interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO 

LIMINARMENTE O PEDIDO ANTECIPATÓRIO, nos termos do art. 300, do 

NCPC, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR A 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito, objeto da presente 

demanda. Para o caso de desobediência, fixo multa no valor de R$500,00. 

Tendo em vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a 

reclamada comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte 

reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007412-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONN EDER DANTAS DE ABREU (EXECUTADO)

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: EULER OLIVEIRA 

RIBEIRO e outros Número do Processo: 1007412-32.2018.8.11.0040 

Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que 

APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no 

prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente CADASTRADO e 

REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 

01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação acima, CITE-SE o 
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executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 

829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, 

e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004934-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MORAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004934-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NATALINA MORAES NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração sob a alegação de omissão na decisão que não recebeu o 

recurso inominado pela intempestividade, visto que houve suspensão dos 

prazos processuais pela perda temporária da capacidade processual do 

patrono da autora (Num. 16779388). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO. Isso porque, o 

patrono da reclamante juntou, por ocasião do manejo dos embargos de 

declaração, documentos comprobatórios da suspensão preventiva dos 

patronos da autora junto a OAB. Nesta toada, ante o disposto no artigo 76 

c/c 313, I, do NCPC, seria necessária a intimação da parte autora para 

regularização de sua representação processual, o que não foi realizado 

neste feito, não fluindo, portanto, os prazos processuais em face da 

reclamante, notadamente porque a intimação da sentença prolatada se 

deu em 05/10/2018, durante o período de suspensão preventiva (Num. 

16780143 e 16780144). Sendo assim, cessando a suspensão preventiva 

em 31/10/2018 (Num. 16780144), a interposição do Recurso Inominado em 

05/11/2018 é tempestiva. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de 

declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para revogar a decisão 

prolatada em Num. 16716567, com o que, recebo o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita. Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: NAOR 

GONCALVES PEREIRA Reclamado: JULIANA MAXIMO GONCALVES 

Processo nº. 8010616-33.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004243-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO FERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MECANICA 

DIESEL PARANA LTDA - EPP Reclamado: ANEZIO FERNANDES JUNIOR 

Processo nº. 1004243-71.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000944-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RODNEY DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que foi 

informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após a 

vinculação junto à Conta Única, proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004298-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por ANTONIO PEDRO DA SILVA em face de o BANCO BRADESCO S.A, em 

que pretende: a) a condenação da parte reclamante em danos morais e b) 

devolução de valores descontados. A parte reclamante sustenta realizou 

alguns contratos de Empréstimo Consignado, contudo desconhece o 

contrato de n 20170314567082322000, que vem sendo descontado 

mensalmente o valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) por parte da reclamada. Afirma que, tentou buscar solução de 

forma administrativa, no entanto, sem êxito. Citada, a instituição financeira 

apresentou contestação. Preliminar alega que não houve juntada de 

documento que comprove o alegado na inicial. Sustenta que não houve 

nenhuma ilegalidade praticada pela empresa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Audiência de 

conciliação realizada restou infrutífera. Em impugnação, a reclamante 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. Quanto a preliminar, entendo que 

não deve prosperar. Foi juntado no inicial documento – extrato de 

empréstimo consignado - que comprova o contrato que o reclamante alega 

desconhecer e seu valor descontado. (id 14441395) Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, este na 

condição de destinatário final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

reclamante/consumidora em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Não houve apresentação, por parte da 

reclamada, de contrato que comprove a contratação do empréstimo. 

Nota-se que devido a inclusão, de forma unilateral pela reclamada, vem 

gerando descontos no benefício do reclamante. Quanto ao dano moral. 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco reclamado 

admite a realização de empréstimo consignado em suas agências 

bancarias, assume o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de 

recursos máximos de excelência em seus serviços, para evitar a 

ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – REJEITADA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – “RESERVA DE 

MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO” – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - FRAUDE DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS 

MATERIAIS – DEVIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. (TJMT. Turma Recursal Única. RI. 

8010192-70.2016.8.11.0046. VALDECI MORAES SIQUEIRA, J.03/04/2018, 

DJE 04/04/2018) No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR o cancelamento do 

contrato de n. 20170314567082322000 e dos descontos realizados, 

devendo a parte reclamada restituir o valor descontado em dobro; 2) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001305-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se 

que não precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque 

se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de 

oitiva de testemunha requerida pelas partes, considerando ser a 

controvérsia resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de 
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ação em que a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos 

morais. A autora narra que é acadêmica da requerida desde o ano de 

2015, possuindo bolsa de 50% por meio do FIES e 50% de Bolsa fornecida 

pela própria Universidade. Relata que, entretanto, a Universidade vem 

cobrando valores absurdos da mesma, informando que constam débitos 

em aberto, os quais são indevidos. Diz não concordar com o valor 

cobrado de R$6.570,22 e requer a liberação do seu acesso ao portal para 

que possa cursar as matérias e concluir o curso. Foi deferida a tutela de 

urgência para o efeito de “determinar que a reclamada providencie a 

rematrícula da reclamante, bem como proceda ao desbloqueio de acesso à 

reclamante ao portal acadêmico destinado às atividades/avaliações 

virtuais e estenda o prazo para entrega de tais atividades/avaliações em, 

no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio ocorra após o término do 

prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento final da ação, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais). Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em razão dos 

fatos tratados neste feito.” A ré, ao seu turno, controverte os fatos 

dizendo que o cálculo do valor total do financiamento tomará por base o 

valor da semestralidade com desconto. Desse modo, a autora é cobrada 

pelo valor remanescente, pois em cima do saldo remanescente líquido, ou 

seja, o valor da semestralidade já é abatido o desconto de 50% do FIES. 

Ainda, refere que os valores aditados nos semestres 2016/1 e 2017/1 

foram menores, de modo que há débito da requerida com a Universidade. 

Diante das provas trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da 

ré, e mais atenta ainda à situação fática do caso concreto, entendo 

assistir parcial direito ao primeiro. A aluna ingressou na Instituição de 

Ensino Superior (IES) no primeiro semestre de 2015, tendo a autora 

usufruído tal benefício desde o início da faculdade (2015/1) até o 2017/2, 

conforme demonstra o extrato financeiro juntado pela Universidade. 

Conforme relatado, a aluna possuía uma situação consolidada, que 

perdurou ao longo de 6 semestres, sendo que não precisava arcar com o 

pagamento da mensalidade, pois estava a mesma abrangida integralmente 

por descontos cumulativos do FIES (50%) e Bolsa Inclusão (50%). Ora, 

somando-se os dois percentuais citados, percebe-se que a mesma possui 

100% do valor da mensalidade abrangido por bolsa, não havendo que se 

falar em pagamento de valor remanescente para a Universidade. Assim, 

entendo ser totalmente descabida a alegação da parte requerida de que 

do valor da mensalidade deve ser dado o desconto da bolsa inclusão – 

50% e que do saldo restante a aluna deve arcar com 50% ao passo que o 

FIES financia apenas 50%. Ora, se assim ocorrer a autora teria apenas 

75% do valor da mensalidade financiada. A requerida fez uma 

interpretação equivocada da legislação aplicável ao caso, interpretação 

essa que lhe favorece, pois além de receber o valor de 50% do total da 

mensalidade do FIES, ainda receberia mais 25% desse valor do bolso da 

aluna, sendo que a bolsa concedida pela universidade seria de apenas 

25%, e não de 50%, como lhe foi ofertado. Vale ressaltar, entretanto, que 

assiste razão à parte requerida quando afirma que nos semestres de 

2016/1 e 2017/1 houve aditamento a menor do valor do financiamento, o 

que fez com que não fosse repassada à Universidade valor equivalente a 

50% do total da mensalidade pelo FIES. Conforme demonstra o aditamento 

do semestre 2016/1 (Id.14440160), foi repassado pelo FIES o valor de 

R$2.265,08, sendo que o total de semestralidade a ser repassado deveria 

ter sido R$4.768,59, ou seja, houve o repasse de metade do valor devido. 

Já no semestre de 2017/1 (Id. 14440165) o valor a ser aditado era de 

R$5.479,11, entretanto foi aditado o valor de R$5.205,14. Assim, entendo 

que a Universidade de fato recebeu a menor o valor de R$2.777,48. 

Entretanto, não restou comprovado de quem foi o erro de lançar o valor a 

menor no aditamento, ou até mesmo se houve concorrência de culpas, da 

Universidade ao lançar o valor de forma errada e da aluna ao aceitar o 

aditamento com o valor a menor. Acrescento que a parte autora 

confessou em audiência que de fato houve aditamentos a menor (Id. 

17016726), entretanto não concordava com o valor cobrado pela 

Universidade, que era de mais de R$6.000,00. Conforme afirmou a autora 

em audiência, a mesma não utiliza mais os benefícios do FIES, por ter 

conseguido obter bolsa pelo PROUNI, de modo que não é mais possível 

fazer a compensação no valor financiado nos próximos semestres a fim 

de que a IES seja ressarcida dos valores que recebeu a menor. Assim, 

deve a requerida parcelar o valor devido, que alcança R$2.777,48 em no 

mínimo 12 meses, não devendo incidir sobre os mesmos juros e correção 

monetária, visto que considero que o erro ocorreu por culpa da requerida 

também, devendo se abster de inscrever a autora em cadastros restritivos 

bem como obstar seu acesso a qualquer atividade acadêmica (rematrícula, 

realização de provas, acesso ao AVA, realização e apresentação de 

TCC, entrega de declarações e certificados, dentre outros), sob pena de 

multa já fixada na decisão liminar, a qual estou confirmando. Por fim, no 

que tange ao dano moral este não se verifica. Ainda que incida a inversão 

do ônus probatório tal circunstância não retira o dever a parte Requerente 

em fazer prova do fato constitutivo de seu direito, o que na presente 

situação significa a demonstração do abalo moral sofrido eis que não 

presumível na hipótese. Explico, embora a não concessão do desconto 

tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a natureza de 

descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si só, não gera 

dano moral indenizável, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si 

só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências 

fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se 

constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente 

conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual não gera, em 

regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, 

envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, 

sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No 

caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a 

tornar justificável essa reparação. "Não cabe indenização por dano moral 

quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem 

humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 

1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os 

fatos narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a 

direito da personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à 

dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Não há menção a tratamento desonroso por parte 

da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo 

modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra 

demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum dos 

direitos da personalidade do autor, como dito. Ademais, vale ressaltar que 

de fato houve um erro que gerou o débito, erro esse que, como afirmei 

acima, entendo ter sido ocasionado por ambas as partes. Assim, por mais 

que o fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, tendo ainda a parte requerente contribuído para a 

ocorrência do mesmo, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito etc., a descrição do fato dada pelo autor 

denota no máximo um incômodo e um correlato prejuízo por ele sofridos. 

Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem compensados no 

presente caso, razão pela qual necessária é a improcedência da demanda 

nesse ponto. Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela 

universidade em relação a nova fórmula de recálculo efetuada pela IES 

dos benefícios Fies e Bolsa Inclusão, não podendo haver qualquer 

cobrança de valores referente à mensalidade do curso, devendo a 

requerida se abster de inscrever a autora em cadastros restritivos bem 

como obstar seu acesso a qualquer atividade acadêmica (rematrícula, 

realização de provas, acesso ao AVA, realização e apresentação de 

TCC, entrega de declarações e certificados, colação de grau, dentre 
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outros), sob pena de multa já fixada na decisão liminar, a qual estou 

confirmando. b) parcelar o valor devido, que alcança R$2.777,48 em no 

mínimo 12 meses, não devendo incidir sobre os mesmos juros e correção 

monetária, devendo a parte autora indicar a melhor data do mês para 

pagamento da parcela e o número de parcelas que pretende pagar o 

débito, Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI BERNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003807-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARI BERNO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Trata-se de reclamação proposta por ARI BERNO 

em face de BANCO BGN S/A (BANCO CETELEM S.A.) em que pretende: a) 

a concessão de medida liminar para que se abstenha de deduzir valores 

pelos serviços de reservar margem consignável; b) a condenação da 

parte reclamante em danos morais; c) devolução de valores. A parte 

reclamante sustenta realizou contrato de Empréstimo Consignado 

(CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, mas alega que a empresa 

reclamada utiliza-se de artifícios enganosos e lhe vendeu outro serviço, 

que não foi solicitado. Afirma que, meses após a celebração do referido 

empréstimo, a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de 

Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, 

tratando-se de operação não pretendida pelo autor, e que gera 

abatimentos mensais de valores indevidos Citada, a instituição financeira 

apresentou contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade 

praticada pela empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das 

condições contratuais. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada 

restou infrutífera. Em impugnação, a reclamante reforça o alegado na 

inicial. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão 

pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins 

legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, especificações sobre a forma de 

cobrança do RMC, para que se pudesse provar que o reclamante tinha 

ciência da contratação dos serviços denominado “Cartão de Crédito com 

“RMC – Reserva de Margem Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, 

de forma unilateral pela reclamada, vem gerando descontos no benefício 

da reclamada. Quanto ao dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que o banco reclamado admite a realização de empréstimo 

consignado em suas agências bancarias, assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. A cobrança indevida de serviços não 

contratado implicou em descontos de do benefício previdenciário da parte 

reclamante, privando-a, certamente, do necessário para o seu sustento e 

de sua família, situação que, por si só, evidencia os danos morais 

reclamados. A jurisprudência assim decidiu em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUALC/C COM INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAISE MATERIAIS– 

PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO– “RESERVA DE MARGEM PARA 

CARTÃO DE CRÉDITO” – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO- 

FRAUDE DEMONSTRADA– FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADOIN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – 

DEVIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO. 

(Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA, RI nº 

8010192-70.2016.8.11.0046 TJMT, Recorrente: Banco BMG S.A Recorrido: 

Edmilson Ramos, Data 03/04/2018). Diante de estudo mais aprofundado 

acerca da jurisprudência local, está se firmando novo entendimento, em 

consonância com o precedente citado. Posto isso, passamos à conclusão, 

com a fixação do quantum devido a título de danos morais, cabe destacar 

que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, 

a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da 

conduta negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande 

porte, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência da contratação do 

serviço RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 2) CONDENAR a 

instituição financeira reclamada a pagar a parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 3) CONDENAR a instituição 

financeira reclamada a restituir em dobro à parte reclamante o valor 

descontado indevidamente sobre o serviço de Empréstimo sobre a 

Reserva de Margem Consignável (RMC). O referido valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das 

parcelas, acrescidos de juros legais. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003234-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003234-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FLAVIA FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$105,80 com relação ao 

contrato nº 0244482467. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não 

contratou serviço ou produto que pudesse ter ocasionado a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(93) 99120-0267. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como 

meio de prova. Refere que a parte autora pagou a fatura do mês de abril 

de 2015, tendo ficado em aberto os meses de maio a julho de 2015, o que 

gerou a inscrição. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que embora a 

inscrição ora discutida seja a primeira, verifico por meio do comprovante 

do SPC juntado com a inicial que a parte autora possui outras inscrições 

posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$105,80 com relação ao 

contrato nº 0244482467, determinando a baixa definitiva do nome da 

autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003271-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROMARIO NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$136,15 com relação ao 

contrato nº 0239347928. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não 

contratou serviço ou produto que pudesse ter ocasionado a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(66) 9686-9384 em 13/02/2015. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Refere que a parte autora pagou a fatura 

do mês de março de 2015, tendo ficado em aberto os meses de abril a 

junho de 2015, o que gerou a inscrição. Primeiramente, não vislumbro no 
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caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. As faturas demonstram que houve utilização da linha telefônica, 

mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora da 

presente ação. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Se a parte requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que embora a 

inscrição ora discutida seja a primeira, verifico por meio do sistema do SPC 

que este juízo possui acesso que a parte autora possui outras inscrições 

posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. IDENTIFICAÇÃO CPF: 043.456.941-08 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 26/05/2017 às 10:58 Nome: ROMARIO NOGUEIRA DA SILVA 

Data de Nascimento: 06/09/1993 (25 anos) Nome da mãe: TELMA DE 

JESUS NOGUEIRA DA SILVA CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA 

VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R DA PAZ, 45 [Exibir mapa] Bairro: 

BOA ESPERANCA I Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 CLIQUE NA 

FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 04/2015 Ocorrência mais recente: 08/2016 Valor total: 348,81 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 29/08/2016 OUTRAS OPER R$ 212,66 0000000167830686 Não 

CLARO - 21/04/2015 OUTRAS OPER R$ 136,15 0239347928 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - 

SPC Total de Registros: 2 1 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 22/11/2018 29/08/2016 

0000000167830686 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 212,66 CLARO - SAO PAULO / SP 2 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 14/09/2015 

21/04/2015 0239347928 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF 

origem Origem 136,15 TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO / SP SAO 

PAULO / SP DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$136,15 com relação ao 

contrato nº 0239347928, determinando a baixa definitiva do nome da 

autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MENDES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002192-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MENDES DE QUEIROZ 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora que era 

acadêmica na instituição requerida, porém houve impedimento em sua 

colação de grau, pois a disciplina “Homem, Cultura e Sociedade” constava 

como reprovada. Pede para que seja a requerida compelida a lhe dar a 

colação de grau em gabinete. A requerida contesta afirmando sustentando 

a incompetência da Justiça Estadual para apreciação do caso. No mérito, 

sustenta inexistir ato ilícito, de modo que improcede o pedido de reparação 

por danos morais. Primeiramente, constato que a ação versa sobre 

questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços 

firmado entre a autora e a demandada, sendo competente para o 

julgamento a Justiça Estadual, conforme entendimento do STJ. Cumpre 

referir que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, 

da CF, pressupõe o interesse da União, o qual não verifico estar presente 

no caso dos autos. Ainda, em audiência de instrução e julgamento, relatou 

a parte autora em depoimento pessoal prestado que já houve a colação de 

grau em gabinete no dia 02 de outubro de 2018, de modo que há perda de 

objeto em relação a tal pedido, prosseguindo a ação apenas para análise 

do dano moral. A parte relata que sua formatura estava programada para 

30 de janeiro de 2018, tendo afirmado no depoimento pessoal que 2 dias 
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antes da data prevista para a colação, ficou sabendo que seu nome não 

estava na lista de formandos, quando então procurou a Universidade 

tendo sido informada que era porque havia sido reprovada na disciplina 

intitulada “Homem, Cultura e Sociedade”. Na AIJ a autora afirma que 

cursou tal disciplina no primeiro semestre da faculdade, e que seu portal 

acadêmico nunca funcionou direito. A informante Sabrina, ex colega da 

autora, relata o mesmo, afirmando que ter sido tal matéria cursada no 

primeiro ano de faculdade, relatando ainda que era uma matéria EAD, e 

que os trabalhos e provas eram feitos em conjunto pela informante e pela 

autora, sendo que a informante foi aprovada e não teve problema na 

colação. No histórico escolar juntado pela autora na inicial (Id. 12974671) 

consta tal disciplina como cursada em 2017/2, e a situação “aprovada”. 

Assim, não haveria impedimento para que a autora colasse grau na data 

de 30 de janeiro de 2018. Já no histórico escolar juntado pela Unic (Id. 

15669722) aparece a disciplina tendo sido cursada em 2018/1, o que de 

fato alega a autora que foi feito, pois teve que refazer a matéria a fim de 

que pudesse colar grau em outubro. A simples análise dos históricos 

escolares juntados já demonstram que claramente houve um erro no 

sistema da requerida, pois a aluna constava como aprovada na matéria – 

e provavelmente tinha sido, conforme relatado pela informante em 

audiência -, entretanto teve que cursar novamente, sendo impedida de 

colar grau na data inicialmente aprazada. Tenho que somente a 

impossibilidade de colação de grau junto com a turma, por um erro 

decorrente da Universidade, já gera abalo moral à parte autora. 

Acrescente-se ao fato, ainda, que a aluna relata ter ficado sabendo que 

seu nome não estava na lista de formandos apenas 2 dias antes da data 

da colação, pois seus colegas viram que seu nome não estava lá quando 

do ensaio para a formatura. Assim, inegáveis os abalos morais 

vivenciados pela parte autora, que não pode colar grau na data prevista, 

teve que refazer uma matéria que já havia cursado e ficou sem as fotos 

da colação de grau com a turma. O erro da requerida é clarividente, tanto 

pela questão de ter feito a aluna refazer uma matéria que já havia feito, 

impossibilitando-a de colar grau na data prevista, como de não avisar a 

autora com antecedência do suposto problema que a impediria de 

participar da solenidade. O que aconteceria se os colegas da mesma não 

tivessem visto que seu nome não constava na lista de formandos, a 

autora ficaria sabendo da impossibilidade de colação apenas do dia da 

formatura? Portanto, considero presente o dever de indenizar. Para se 

fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar 

o ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo 

ante. Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e 

no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo 

possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta 

reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de 

compensar, tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 

indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 7.000,00 (sete mil e reais), valor 

que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao 

devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a perda de objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer, para que a 

aluna colasse grau em gabinete. b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003136-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TATIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$120,63 com relação ao 

contrato nº 2137975929. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não 

contratou serviço ou produto que pudesse ter ocasionado a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(66) 999520143. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como 

meio de prova. Refere que a parte autora pagou a fatura do mês de 

setembro, tendo ficado em aberto os meses de outubro a dezembro de 

2013, o que gerou a inscrição. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Ademais, as faturas demonstram que houve utilização da linhas, 

mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora. Assim, 

não há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido 

mais diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a 

comprovação da contratação para apresentar. Se houve fraude, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha 

no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 
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realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que embora a inscrição ora discutida seja a 

primeira, verifico por meio do sistema do SPC a que este juízo possui 

acesso que a parte autora possui outras inscrições posteriores, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. IDENTIFICAÇÃO 

CPF: 031.265.181-33 Situação do CPF: REGULAR atualizado em 

29/05/2018 às 12:18 Nome: TATIANE DOS SANTOS Data de Nascimento: 

07/07/1990 (28 anos) Nome da mãe: LUZIA DE PAULA DOS SANTOS 

CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: 

RUA PERIMETAL SUDOESTE, 02942 [Exibir mapa] Bairro: BELA VISTA 

Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 78890-000 Telefone Residencial: 66 

3545-0396 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS 

SERASA Ocorrência mais antiga: 09/2018 Ocorrência mais recente: 

10/2018 Valor total: 194,62 Data de Ocorrência Modalidade Valor Contrato 

Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 13/10/2018 TIT DESCONTA R$ 

101,17 0000526586201809 Não ENERGISA MATO GROSSO DISTR. DE 

ENERGIA S/A CUIABA - 13/09/2018 TIT DESCONTA R$ 93,45 

0000526586201808 Não ENERGISA MATO GROSSO DISTR. DE ENERGIA 

S/A CUIABA - DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$120,63 com relação ao 

contrato nº 2137975929, determinando a baixa definitiva do nome da 

autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003274-22.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$271,83 contrato nº 

0267720767, cuja disponibilização se deu em 13/10/2016. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e que sempre cumpriu com suas 

obrigações. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma (Ids. 

16655197). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no 

contrato juntado aos autos se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos nos processo e, ainda, por 

ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Ademais, não houve 

qualquer insurgência da parte autora quanto ao contrato e aos 

documentos juntados. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Vale ressaltar que a comunicação de inclusão no 

SPC não é de incumbência da credora do débito, mas sim do próprio órgão 

de proteção ao crédito. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial. Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 

de dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003272-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003272-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JONATHAN GOMES LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. Relata não ter havido notificação prévia 

da inscrição realizada. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma 
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habilitação da linha telefônica nº (66) 99904-0411, afirmando que houve 

pagamento das fatura de novembro de 2015 a outuvro de 2016. Diz que 

nos meses subsequentes não houve o pagamento das faturas, o que 

gerou o débito. Discorre acerca da inexistência de dano moral indenizável. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Vale ressaltar que as faturas demonstram 

que houve utilização da linha, mas não provam que foi o autor que as 

utilizou. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$ 242,86 com 

relação ao contrato nº 0262057375, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003320-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003320-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSENILTON SILVA DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$212,55 com relação 

ao contrato nº 0288712706. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

não contratou serviço ou produto que pudesse ter ocasionado a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(66) 99680-8276 em 13/09/2016. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Refere que a parte autora pagou a fatura 

dos meses de outubro e novembro de 2016, tendo ficado em aberto os 

meses subsequentes: dezembro de 2016 a fevereiro de 2017 o que gerou 

a inscrição. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação 

de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. As faturas demonstram que houve 

utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foram 

utilizadas pela parte autora da presente ação. Assim, não há os autos 

prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais 

diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação 

da contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome 
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da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que embora a inscrição ora discutida seja a 

primeira, verifico por meio do sistema do SPC que este juízo possui acesso 

que a parte autora possui outra inscrição posterior, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$212,55 com relação ao contrato nº 0288712706, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARIAS OLIVEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003458-75.2018.8.11.0040. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição no valor de R$169,12 com relação ao 

contrato nº 0224164298. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e não 

contratou serviço ou produto que pudesse ter ocasionado a presente 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as 

faturas sem explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha 

(99) 99110-5852 em 26/08/2014. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Refere que a parte autora pagou a fatura 

dos meses de setembro e outubro de 2014, tendo ficado em aberto os 

meses de novembro e dezembro de 2015. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. As faturas demonstram que houve utilização da linha telefônica, 

mas não há como afirmar que foram utilizadas pela parte autora da 

presente ação. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Se a parte requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 266 de 798



inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que embora a 

inscrição ora discutida seja a primeira, verifico por meio do sistema do SPC 

que este juízo possui acesso que a parte autora possui outra inscrição 

posterior, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. 

IDENTIFICAÇÃO CPF: 487.471.903-10 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 24/11/2017 às 12:04 Nome: JOSE ARIAS OLIVEIRA DE 

MORAIS Data de Nascimento: 06/03/1966 (52 anos) Nome da mãe: EDNA 

OLIVEIRA DE MORAIS CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR 

AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, 5, NR B 

[Exibir mapa] Bairro: PARQUE SANHAROL Cidade: IMPERATRIZ UF: MA 

CEP: 65912-290 CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR OS 

ENDEREÇOS INFORMADOS ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS 

SERASA Ocorrência mais antiga: 11/2014 Ocorrência mais recente: 

08/2016 Valor total: 1.804,12 Data de Ocorrência Modalidade Valor 

Contrato Avalista Origem Cidade Infs. Adicionais 21/08/2016 CREDIARIO 

R$ 1.635,00 IVN 2VL 658 Não CLAUDINO S/A TERESINA - 26/11/2014 

OUTRAS OPER R$ 169,12 0224164298 Não TELEFONICA BRASIL S/A - 

REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 2 1 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 13/02/2016 21/11/2015 4 922942 - IVN 2VL 658 COMPRADOR 

Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 163,50 CLAUDINO S/A 

(IMP) IMPERATRIZ / MA CDL - TERESINA / PI 2 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

1 7 / 0 4 / 2 0 1 5  2 6 / 1 1 / 2 0 1 4  0 2 2 4 1 6 4 2 9 8  C O M P R A D O R  V a l o r 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 169,12 TELEFONICA BRASIL 

S/A - SAO PAULO / SP DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de $169,12 com 

relação ao contrato nº 0224164298, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003459-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEREZ PINHO SILVA DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$129,98 com relação ao contrato 0255493842, incluída em 29/09/2016. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Afirma 

que houve contratação e uso dos serviços. Discorre acerca da aceitação 

das telas do sistema como meio de prova. Ab initio, determino a reunião 

destes autos com os de n. 1003461-30.2018.8.11.0040 (contrato nº 

0253574778, no valor de R$132,99), também em trâmite neste Juizado 

Especial, por verificar que ambos discutem a inexistência de débito em 

relação a mesma requerida (Telefônica Brasil S/A), embora refiram-se a 

contratos diversos, na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. Vale 

ressaltar que a negativa de venda a crédito relatada na inicial foi 

ocasionada pelas duas inscrições indevidas, de modo que eventual 

condenação por danos morais deve abarcar as duas inscrições 

consideradas em conjunto, não cada uma em separada, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte autora. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 
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artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Deve-se levar em conta que a parte autora possui outra 

inscrição pré-existente, tendo ingressado com ação discutindo tal 

inscrição na mesma data em que ingressou com as ora analisadas, tendo 

sido a mesma julgada procedente, condenando o Banco ao pagamento de 

danos morais no valor de R$3.000,00 (1003462-15.2018.8.11.0040). 

Portanto, o valor da condenação no presente processo deve ser reduzido, 

pois foram as 3 inscrições em conjunto que geraram a restrição de crédito 

para a autora, de modo que não pode ser ultrapassado o teto de dano 

moral que vem sendo fixado em casos análogos. Em outras palavras, não 

é cada inscrição indevida que gerou um dano moral, mas sim o conjunto 

delas. Repito o acima exposto, de que a condenação abrange ambos os 

processos julgados por essa sentença (1003459-60.2018.8.11.0040 e 

1003461-30.2018.8.11.0040). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito no valor de 

R$129,98 com relação ao contrato 0255493842 e no valor de R$132,99 

com relação ao contrato nº 0253574778, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ PINHO SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003461-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEREZ PINHO SILVA DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida, contrato nº 

0253574778, no valor de R$132,99, incluída em 29/09/2016. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Afirma que houve 

contratação e uso dos serviços. Discorre acerca da aceitação das telas 

do sistema como meio de prova. Ab initio, determino a reunião destes 

autos com os de n. 1003459-60.2018.8.11.0040 (no valor de R$129,98 

com relação ao contrato 0255493842), também em trâmite neste Juizado 

Especial, por verificar que ambos discutem a inexistência de débito em 

relação a mesma requerida (Telefônica Brasil S/A), embora refiram-se a 

contratos diversos, na forma do art. 55 do Código de Processo Civil. Vale 

ressaltar que a negativa de venda a crédito relatada na inicial foi 

ocasionada pelas duas inscrições indevidas, de modo que eventual 

condenação por danos morais deve abarcar as duas inscrições 

consideradas em conjunto, não cada uma em separada, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte autora. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 
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R$ 3.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Deve-se levar em conta que a parte autora possui outra 

inscrição pré-existente, tendo ingressado com ação discutindo tal 

inscrição na mesma data em que ingressou com as ora analisadas, tendo 

sido a mesma julgada procedente, condenando o Banco ao pagamento de 

danos morais no valor de R$3.000,00 (1003462-15.2018.8.11.0040). 

Portanto, o valor da condenação no presente processo deve ser reduzido, 

pois foram as 3 inscrições em conjunto que geraram a restrição de crédito 

para a autora, de modo que não pode ser ultrapassado o teto de dano 

moral que vem sendo fixado em casos análogos. Em outras palavras, não 

é cada inscrição indevida que gerou um dano moral, mas sim o conjunto 

delas. Repito o acima exposto, de que a condenação abrange ambos os 

processos julgados por essa sentença (1003459-60.2018.8.11.0040 e 

1003461-30.2018.8.11.0040). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito no valor de 

R$129,98 com relação ao contrato 0255493842 e no valor de R$132,99 

com relação ao contrato nº 0253574778, determinando a baixa definitiva 

do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005103-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005103-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ZE AUGUSTO CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc. Considerando que a parte reclamante não se enquadra nas hipóteses 

do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95 (MEI, EPP ou ME), JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485 do NCPC c/c art. 8º, §1º, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006511-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006511-98.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDNA ALVES CARVALHO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

em face da sentença que extinguiu o feito pela ausência da autora, na 

audiência de conciliação, sustentando que as partes, anteriormente à 

audiência, transigiram, sendo que o acordo, inclusive, já se encontra 

cumprido pela reclamada. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Denota-se dos autos que, de fato, anteriormente à audiência de 

conciliação, as partes juntaram o termo de acordo (Num. 12258383), 

pugnando pela homologação do mesmo. Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

REVOGAR a sentença de Num. 13020296, homologar o acordo firmado 

pelas partes (Num. 12258383) e, considerando que já houve o 

cumprimento do acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; c/c art. art. 

924, inciso II, ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando extinta a presente 

ação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FAVERSANI BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001813-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE FAVERSANI BARBIERI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que é acadêmico do curso de Agronomia, 

possuindo uma bolsa de 50% do valor da mensalidade, efetuando o 

pagamento do restante. Ao cursar o 2º semestre de 2017 optou por 

cursar duas matérias presenciais retirando as matérias online, o que 

implicaria na redução proporcional do valor da mensalidade e ainda 

aplicação da bolsa de 50%. Diz que ao retirar o boleto no portal do aluno 

os valores vieram bem superiores, não tendo a Universidade levado em 

consideração a redução do número de matérias e a bolsa de 50%. Relata 

que houve negativação do seu nome no SPC. Foi deferida a tutela de 

urgência (ID 12377729) para o fim de “determinar que a parte reclamada 

providencie, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição 

impugnada, até o julgamento final da ação, bem como providencie a 

rematrícula da parte reclamante, com inclusão na lista de frequência e 

desbloqueio de acesso da parte reclamante ao portal acadêmico destinado 

às atividades e avaliações virtuais, e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 497 do NCPC”. A requerida 

apresenta contestação afirmando que o aluno usufruiu dos serviços em 

2017/2 e não efetuou a devida contraprestação. Refere que a negativação 

se deu em razão do não pagamento das mensalidades de agosto e 

setembro. Relata não ter havido formalização da desistência, logo o aluno 

deve mensalidades até o mês em que pelo próprio sistema fora verificada 

a desistência. A controvérsia inicial se dá em virtude de problemas 

ocorridos no semestre de 2017/2, em que o aluno afirma que cursou 

efetivamente 2 matérias, das 5 possíveis, entretanto não houve redução 

do valor da mensalidade. Ainda, não foi considerado no cálculo do valor 

da mensalidade a redução de 50% em virtude da bolsa que o mesmo é 

beneficiário, conforme Id. nº 15045066. Com efeito, resta incontroverso 

que a reclamante frequentou o curso de Agronomia disponibilizado pela 

instituição reclamada, bem como era beneficiário de bolsa fornecida pela 

instituição que abatia 50% do valor da mensalidade. Pois bem, no caso de 

cobrança de débitos, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude 

da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da 

cobrança. Em primeiro lugar, não foi demonstrada a origem do débito de 
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R$1.564,36 com relação ao contrato AG00000003418506. A requerida 

primeiramente afirma na contestação que não foram pagas as 

mensalidades de 2017/2. Logo abaixo, diz que estão em aberto as 

mensalidades de fevereiro a junho de 2017 – semestre 2017/1, portanto – 

e que totalizam R$3.689,75, sendo que mais adiante afirma que as 

mensalidades em aberto são dos meses de agosto a dezembro. Ora, a 

requerida não consegue nem demonstrar claramente a origem do débito 

que gerou a inscrição no valor acima citado. Ainda, o autor junta com a 

inicial boletos (Id. 12670855) em que visualiza-se que os mesmos não 

foram emitidos com o desconto de 50% que o aluno possui direito. 

Ademais, salienta o autor que em 2017/2 cursou somente duas matérias, 

tendo afirmado no depoimento prestado na audiência de instrução e 

julgamento que foram as matérias de Biologia Celular e Molecular e 

Morfologia Sistemática Vegetal, entretanto, causa estranheza o fato de no 

histórico escolar trazido pelo requerente e até mesmo no trazido pela 

requerida (pgs. 80-81/ 146-148) o mesmo estar aprovado com média final 

10,0 em Álgebra e Geometria e Funções (cadeiras que alega não ter 

cursado) e ter sido reprovado por não ter atingido a média em outras 

cadeiras que alega que não cursou: Gramática e Lógica Matemática. 

Assim, entendo que todo o problema ocorreu por erro da Universidade, 

que não emitiu os boletos de pagamento da mensalidade de forma correta, 

seja por não aplicar o desconto de 50% da mensalidade, seja por não 

diminuir o valor da mensalidade proporcionalmente às matérias cursadas. 

Vale ressaltar que se houvesse de fato o aluno cursado tais matérias, 

existiria o dever de pagamento integral da mensalidade, entretanto o 

mesmo é categórico em afirmar que não cursou tais matérias, e a 

Universidade não trouxe qualquer prova de sua presença nas aulas, 

realização de trabalhos, etc. Ademais, verifico analisando os boletos 

apresentados pelo autor, que a inscrição no SPC se deu por débito no 

exato valor do boleto emitido que supostamente corresponderia à 

mensalidade cujo vencimento seria em 10/08/2017, essa em valor bem 

superior e em desacordo com os critérios acima descritos (bolsa de 50% 

e diminuição proporcional da mensalidade em razão de cursar menos 

matérias). Convém ressaltar que no extrato financeiro juntado pela 

Universidade (Id.15045066) o valor que consta da mensalidade de agosto 

de 2017 é R$782,18 (o que em dobro coincide com o exato valor da 

inscrição), assim houve claro erro da requerida na emissão dos boletos, 

pois não os emitiu no valor real da mensalidade, de modo que não haveria 

como o autor fazer o pagamento dos mesmos. Portanto, não há nos autos 

prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da 

legalidade do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de 

R$1.564,36, nos termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito 

inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral 

“in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

de abatimento no valor da mensalidade. Pessoas dessa condição, 

usualmente, fazem grande questão de preservar o bom nome que 

ostentam, até mesmo porque o acesso a bens de consumo somente lhes é 

possível mediante parcelamento das compras. Nesses termos, reputo 

adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para 

compensar a parte reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Ressalte-se ainda, que em virtude de tal erro, ficou o autor 

impedido de frequentar a Universidade por 1 ano, tendo atrasado a 

conclusão do seu curso, e mesmo diante da liminar deferida, da qual foi a 

Unic notificada por duas vezes (Ids 12736729 e 13628250, em virtude do 

descumprimento após a primeira decisão, não houve o cumprimento da 

liminar, tendo o autor perdido 1 ano de estudos. Ainda, deve a reclamada 

reemitir os boletos das mensalidades do semestre de 2017/2, levando em 

conta para o recálculo o valor da mensalidade com os créditos 

efetivamente cursados (Biologia Celular e Molecular e Morfologia 

Sistemática Vegetal), bem como o desconto de 50% em virtude da bolsa 

institucional que o mesmo tem direito. Sobre tal valor não poderá incidir 

juros de mora, mas apenas e tão somente correção monetária, a fim de 

recompor o valor da moeda, podendo haver compensação com o valor 

fixado a título de danos morais nessa ação. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito impugnado, 

no valor de R$1.564,36 com relação ao contrato AG00000003418506, e 

condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de 

danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), qual seja, a data da inscrição indevida, confirmando 

as liminares anteriormente deferidas; b) determinar que a reclamada 

reemita os boletos das mensalidades do semestre de 2017/2, levando em 

conta para o recálculo o valor da mensalidade com os créditos 

efetivamente cursados naquele semestre (Biologia Celular e Molecular e 

Morfologia Sistemática Vegetal), bem como o desconto de 50% em virtude 

da Bolsa Institucional que o autor tem direito. Sobre tal valor não poderá 

incidir juros de mora, mas apenas e tão somente correção monetária, a fim 

de recompor o valor da moeda, podendo haver compensação com o valor 

fixado a título de danos morais nessa ação; c) Confirmar a liminar 

anteriormente deferida, determinando a imediata matrícula do aluno no 

semestre 2019/1, para que possa dar continuidade aos seus estudos. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do 

(a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003524-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003524-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MANOEL DE CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão. Relata não ter havido notificação prévia 

da inscrição realizada. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços, tendo a parte autora efetuado uma 

habilitação da linha telefônica nº (99) 99214-3184, afirmando que houve 

pagamento da fatura de julho de 2014. Diz que nos meses de agosto e 

setembro não houve o pagamento das faturas, o que gerou o débito. 

Discorre acerca da inexistência de dano moral indenizável. Primeiramente, 
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não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial 

de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$ 64,47 com relação ao contrato nº 0220195463, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 de 

dezembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004479-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUNIOR FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004479-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE JUNIOR FREITAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003482-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIANE ALVES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002963-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA SALETE PEREIRA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da decisão que chamou o feito à ordem e revogou 

a decisão de Num. 16196393, deixando de receber o recurso inominado 

interposto nos autos pela parte requerida, sustentando que o 

comparecimento espontâneo nos autos supre tão somente a falta ou 

nulidade de citação e não de intimação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e 

sim contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) 

A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com 

ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte 

(grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. 

Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Ademais, 

sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL 

NORMA ADJETIVA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - 

ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração 

possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento 

do recurso exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, 

impõe-se sejam desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 

5836/2016. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 

15/04/2016). Ademais, o entendimento do STJ é pacífico de que em razão 

do princípio da instrumentalidade das formas, em casos como o dos autos, 

em que houve o comparecimento espontâneo da parte requerida 

informando, inclusive, o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida 

na sentença, desnecessária seria qualquer outra intimação por publicação 

no diário da justiça, pois já era inquestionável a ciência da decisão pela 

parte interessada. Vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECISUM. COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE 

DO RECURSO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. 

INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE 

ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. . AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 

13/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum 

publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de Agravo de 

Instrumento, interposto pela parte agravante contra decisão do Juízo de 1º 

Grau, que, em Cumprimento de Sentença promovido pelo recorrente em 

face do Município de Ariquemes/RO, indeferiu pedido de reconsideração, 

no tocante à anterior fixação de honorários de advogado, e determinou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do crédito. O 

acórdão do Tribunal de origem não conheceu do Agravo de Instrumento, 

em face de sua intempestividade. III. Não há falar, na hipótese, em violação 

ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na 

medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do 

acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de 

Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e 

completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, 

dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Na forma 

da jurisprudência, o comparecimento espontâneo aos autos supre 

possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo 

recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que 

coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. 

Precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, REsp 1.274.982/RJ, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2013. 

(grifei) V. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no 

sentido de que ‘a ciência inequívoca da decisão (...) ocorreu com a 

protocolização da petição em que o procurador do Estado sintetizou o teor 

da decisão e requereu a reconsideração de parte dela, demonstrando ter 

pleno conhecimento do quanto lá contido - demandaria reexame de matéria 

fática, inviável, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao 

comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VI. 

Agravo interno improvido”. (STJ. 2ª T. AgInt no AREsp 743.818/RO, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, J. 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Posto 

isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163843 Nr: 11427-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678, Tatiane de Barros Ramalho - OAB:

 Processo nº. 11427-32.2016.811.0040.

Código nº. 163843.

Ação Penal – Júri.

Vistos etc.

Considerando que o pronunciado Antônio Cláudio da Silva Santos, 

constitui advogados, conforme se observa do instrumento procuratório de 

fl. 432, e, vez que não existe qualquer nulidade, dou prosseguimento aos 

autos.

Redesigno a Sessão de Julgamento de fl. 355, para o dia 20 de maio de 

2019, às 08h30min.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas.

Intimem-se os Jurados.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Providencie a Senhora Gestora a preparação dos autos, bem como o 

necessário para realização da Sessão designada.

Às providências, cumpra-se expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202517 Nr: 11073-36.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL WENDERSON DE SOUSA LIMA, THIAGO 

LIMA RIBAMAR, HEMILLY PEREIRA DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual 

o deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, vez 

que o acusado já foi beneficiado nos autos Código 187144 e não foram 

eficazes. Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar 

para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, 

acompanho o Parecer Ministerial de fls. 102/105, como razão de decidir e 

INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado 

em favor de RAUL WENDERSON DE SOUSA LIMA.Intimem-se e 

cientifiquem-se.Aguarde-se a conclusão do IP, e após, extraiam-se as 

peças necessárias e junte-se no respectivo IP e arquive-se o presente 

APFD.Sorriso - MT, em 12 de dezembro de 2018.Anderson Candiotto,Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103548 Nr: 6562-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 
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OAB:11.064-B

 Vistos etc.

Considerando que até a presente data o Advogado de Defesa não foi 

intimado das determinações anteriores de fls. 169 e 191, redesigno 

audiência de instrução para o dia 13 de março de 2019, às 14:30 horas.

Intime-se o Advogado via DJE.

Oficie-se na precatória de fls. 152

Intimem-se as testemunhas Celma e Marlene .

No mais, abra-se vistas ao MPE para manifestar a respeito das suas 

testemunhas não encontradas.

Cumpra-se ainda, conforme determinado à fl. 191, último parágrafo.]

Expeça-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197445 Nr: 8160-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MENDES SARATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 Certifico e dou fé quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa a fl. 172, assim IMPULSIONO o presente para 

INTIMAÇAO da mesma a fim de apresentar suas razões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162271 Nr: 10471-16.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370/0

 Processo: 10471-16.2016.811.0040 Código 162271 VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 13/06/2019 às 15:30 horas. Por oportuno, calha vincar que de acordo 

com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - 

for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 7158-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Processo: 7158-47.2016.811.0040 (Código 156294) VISTO/MV. 

Considerando a cota ministerial de fl. 103, onde consta a desistência da 

oitiva das vítimas, e petição de fl. 104, onde consta a substituição de 

testemunha por parte da defesa, designo nova oralidade para o dia 

12/03/2019 às 14:00 horas. No que atine à intimação das testemunhas 

arroladas, por oportuno, calha vincar que a interlocução entre Processo 

Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática forense. O advento 

do novo CPC coloca os juristas diante tanto da criação como da extinção 

de certas regras, o que demanda cuidadoso estudo de possíveis conflitos 

e convergências. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44433 Nr: 1959-25.2008.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO, WALDECY 

NASCIMENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 1959-25.2008.811.0040 (código 44433)

VISTOS/KP.

Considerando o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO destes autos, assim procedendo o(a/s) diligente 

gestor(a/s) judicial mediante anotações e baixas necessárias

Contudo a cerca do pedido da defesa de fl. 260, determino que com a 

juntada da procuração com poderes específicos do patrono do réu 

desarquivem-se estes para restituição dos valores.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192144 Nr: 5355-58.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ALCIDES ALVES, Cpf: 

08954311814, Rg: 12476528, Filiação: Alcides Alves da Silva e de Maria 

Zilma Costa, data de nascimento: 01/12/1963, brasileiro(a), natural de 

Aracaiba-CE, solteiro(a), vigilante, Telefone 66 9 9608 8618. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 24/04/2018, em horário não especificado nos autos, em uma 

residência localizada na Rua 21 de Setembro , Qdr. 36, Casa 08, Bairro 

Mario Raiter, o denunciado JOSÉ ALCIDES ALVES, ameaçõu causar mal 

injusto e grave a sua ex-convivente Solange dos Santos. Ante o exposto, 

o Minnistério Público o denunciou como incurso no artigo 147, do Código 

Penal.

Despacho: Processo: 5355-58.2018.811.0040 (Código 192144)VISTO/KPO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia JOSÉ ALCIDES ALVES, qualificado(a/s) nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 147do Código Penal, 

aplicando os ditames da Lei nº 11.340/06face conduta ilícita supostamente 

realizada em 24/04/2018, perquirindo o parquet, via de consequência, o 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em 

referência.Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE 

pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, 

em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et 

seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre 

DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado pessoalmente 

para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado o decêndio 

legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Quanto aos requerimentos feitos pelo MPE 

junto à denúncia, INDEFIRO-OS, vez que o MPE, possui meios para 

alcançar as informações e dados em testilha, devendo ele diligenciar à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), requisitando tais informações 

ou comprove nos autos a impossibilidade de fazê-lo. Por força de lei e 

sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e 

da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca 

dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.Sendo o caso, 

proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 3 

de agosto de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 07 de dezembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188040 Nr: 2940-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868/A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 21/02/2019, com início às 14:30 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 125/128: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146910 Nr: 2448-81.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO SILVA DOS SANTOS, Rg: 

0404185620104, Filiação: Benedita Rodrigues da Silva e Antonio Francisco 

Ferreira dos Santos, data de nascimento: 15/07/1992, brasileiro(a), natural 

de São João do Soter-MA, casado(a), servente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 07 de março de 2016, por volta das 08h30min, na Rua Passo fundo, n° 

3700, nesta urbe, o denunciado JOÃO SILVA DOS SANTOS, conduziam, 

para proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, 

consistente em 01 notebook marca positivo, de cor preta. Ante o exposto, 

o Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 180, caput,, do 

Código Penal.

Despacho: Processo: 2448-81.2016.811.0040 Código 146910VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOÃO 

DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 163, paragrafo único, inciso I, do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 
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para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de novembro de 2017ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133414 Nr: 7074-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEDER SILVIO AUGUSTO DA FONSECA, 

Cpf: 72907274104, Rg: 1163480-4, Filiação: Adna Augusta da Fonseca, 

data de nascimento: 11/08/1980, brasileiro(a), natural de Iporã-GO, 

solteiro(a), pintor, Telefone 66-98131-2989. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que, no dia 16 de dezembro de 2012, 

por volta das 14h00min, na Av. Porto velho, Edíficio Sede da Prefeitura 

Municipal de Sorriso/MT, o denunciado GECER SILVIO AUGUSTO 

FONSECA, mediante rompimento de obstáculo, subtaiu para si ou para 

outrem, CPU de computador pertencente à vítima Prefeitura Municipal de 

Sorriso. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como incurso no 

artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

Despacho: Processo: 7074-80.2015.811.0040 Código: 133414VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou GEDER 

SILVIO AUGUSTO DA FONSECA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, tendo em 

vista os fatos ocorridos no dia 16/12/2012.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 
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que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133411 Nr: 7071-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO CESAR DA SILVA, Filiação: 

Célia Maria de Paula e Ismael Maximo da Silva, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de pedreiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 11 de maio de 2015, no período noturno, em 

horário não apurado, de frente à empresa denominada Auto Elétrica 

Atacadão, localizada na Rua Idemar Riedi, Bairro Industrial, nesta cidade e 

comarca, o denunciado RODRIGO CESAR DA SILVA, conciente e 

delosamente, impelido por animus furandi, subtraiu, para si, 01 (uma) 

motocicleta, marca Honda Biz 125. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  7 0 7 1 - 2 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

133411)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou RODRIGO CESAR DA SILVA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica dos artigos 155, caput, do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos no dia 11/05/2015.Sem embargo do 

intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus 

dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, 

pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e demais 

consequências processuais de regência.Destarte, considerando também 

que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida 

busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto 

ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 
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atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 23 de fevereiro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 30 de novembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 298455 Nr: 23522-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDICLEIDE DE ASSIS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “ação de retificação de registro civil” ajuizada por 

RONDICLEIDE DE ASSIS NASCIMENTO.

 Pois bem.

A CNGC, no capítulo que trata da competência para apreciação dos 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos, atribui competência para processar e julgar os feitos 

no Juízo Cível, a saber:

Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Logo, considerando que o Juízo Cível é competente para processar e 

julgar os feitos que envolvem a matéria em questão, DECLINO da 

competência, determinando a redistribuição do feito para uma das vara 

cíveis.

INTIME-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173023 Nr: 14991-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fls. 177 foi devolvida pelo 

Correio com informação de “Não Procurado” (fls. 178), provavelmente 

porque não há entrega pelo Correio no endereço informado e, em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143499 Nr: 3027-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES LTDA, VERONIL 

BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

requerida AMPER CONSTRUÇÕES LTDA para ciência e manifestação 

acerca da petição do autor de fl. 791, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157080 Nr: 5690-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 277 de 798



AGRICOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCE INÊS FINKLER DE 

CAMARGO - OAB:OAB/PR 33.799, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito em que a credora apresenta pedido de 

desistência.

Pois bem.

Sem delongas, uma vez que versa sobre direito absolutamente disponível, 

com manifestação favorável do administrador judicial (fl. 218) e do 

“Parquet” (fl. 219), HOMOLOGO o pedido de desistência.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

CERTIFICADO nos autos principais, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273911 Nr: 4223-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYANE PATRICIA RECK, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as cartas de intimação de fls. 72/73 e fls. 75/76 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de “Ausente” por mais de três 

vezes (fls. 79, 82, 87, 91, 95 e fls. 83, 88, 92 e 94), bem como constando 

motivo "End. Insuficiente" à fl. 85. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228176 Nr: 16865-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ ANTONIO 

DUTRA, para devolução dos autos nº 16865-91.2016.811.0055, Protocolo 

228176, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219111 Nr: 9200-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMONDES COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE TV VALE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 185 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 186), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando o 

endereço atualizado para intimação pessoal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148662 Nr: 8567-52.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PAULO CRESTANI, DARCI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABILIO IVO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LUIS CADORE 

FOLETTO - OAB:59910/RS, LUCIANA CADORE FOLETTO - OAB:OAB/RS 

66.944

 Certifico que foram interpostos, no prazo legal, os recursos de apelação 

de fls. 585/630 (autor) e fls. 631/649 (requerido). Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes 

para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139320 Nr: 9792-44.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DIAS REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES CALVÁRIO, LUIS 

FERNANDO DE MELO CALVÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, REGIS DE ANDRADE CARDOSO - 

OAB:OAB/SP 255-236

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 109 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fl. 110), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 483-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 335/337, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 339/340.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209621 Nr: 1815-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO 

- OAB:OAB/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Certifico que foi interposto, no prazo legal, o recurso de apelação de fls. 

381/393 pela parte autora. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte requerida para que apresentem as 
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contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169229 Nr: 10111-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 182, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca do cálculo apresentado às fls. 183/184 e fls. 

185/185-verso, valendo o silêncio como concordância.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62587 Nr: 4104-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA, JULIANO JONATHAN DA SILVA, 

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, NILSO HIGINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NIRSON IGINO DA SILVA, NILSA 

HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, juntar nos autos o comprovante de pagamento 

da guia relativa a expedição do formal de partilha (02 páginas) e 

posteriormente comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de 

retirá-lo e instruí-lo, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55161 Nr: 4685-92.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar o que 

for de direito quanto à Carta Precatória negativa devolvida às fls. 234/242.

 Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55407 Nr: 4968-18.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON DALTO - 

OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, LIDIANE 

FORCELINI - OAB:10.057/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar o que 

for de direito quanto à Carta Precatória negativa devolvida às fls. 368/370.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234509 Nr: 327-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALICE DA SILVA SOUSA, JONAS BATISTA DE 

SOUSA, JOÃO MARIA BATISTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BATISTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, Leandro Parma Timidati - OAB:21318/MT, MAURO 

LUIS TIMIDATI - OAB:13 528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 119/122 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286224 Nr: 14067-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDNDSF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - 

OAB:234513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266483 Nr: 29460-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI OLINTO MILANI, INEZ MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLINTO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, juntar nos autos o comprovante de pagamento 

da guia relativa a expedição dos alvarás de autorização e posteriormente 

comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirá-los, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196423 Nr: 12021-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, MADM, VADS, VDSC, AADSL, CBDS, EBDS, 

GBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDS, EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278074 Nr: 7458-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSF, JMFL, NLF, CTF, JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2651 Nr: 365-77.1998.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EVARISTO VARNIER, CARMEN 

BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 695, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado Dr. SERVIO TULIO DE 

BARCELOS, OAB/MT 14.258-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA, OAB/MT 19.081-A para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os autos 

retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297121 Nr: 22586-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDS, BDSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM, JMSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98).II - 

CONCEDO a guarda provisória da menor Beatriz da Silva Mendonça 

Ormonds em favor da Sra. Luzinete da Silva, ora requerente, sem prejuízo 

de revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo de 

guarda provisória da menor em favor da requerente.III - Designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 5536-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO APOLINÁRIO, ELIANE DAS 

GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA, ADRIANI JOSE APOLINARIO, ALEXANDRO 

APARECIDO APOLINARIO, FERNANDO APOLINARIO, EDILAINE 

APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDA ELIDIA DA SILVA 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os documentos juntados aos autos verifico inicialmente que as 

últimas declarações não obedeceu ao dispositivo legal, uma vez que não 

constou nesta o valor dos bens em conformidade com os valores 

constantes na Guia de Informação e Apuração do ITCD.

Nesse ponto, cabe destacar que o valor a ser partilhado deverá condizer 

integralmente com o valor apresentado pela Fazenda Pública Estadual.

No que concerne ao imóvel descrito no item a.2, Lote Urbano nº 19, pelo 

que se apresenta nos autos, 50% há comprovação de quitação do ITCD, 

contudo, não há demonstração que a diferença relativa à parte do falecido 

Manoel Francisco Apolinário tenha sido alienada em vida, devendo 

portanto, ser juntado aos autos documento hábil a demonstrar a alienação 

do referido imóvel, em vida.

Posto isso, determino seja intimada a inventariante para aportar aos autos, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos:

 a) As últimas declarações com a partilha amigável, atribuindo-se valor 

atualizado dos bens, conforme constaram na Guia de Informação e 

Apuração expedida pela Fazenda Pública Estadual;

b) Comprovante de quitação do ITCD dos bens pertencentes a este 

município de Tangará da Serra bem como do bem localizado no Município 

de Fátima do Sul/MS;

c) As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal (Fátima do Sul/MS) em relação aos 

de cujus.

d) Escritura Pública ou Termo Judicial de Cessão de Direitos Hereditários, 

relativa a parte da Sra Aparecida Elidia da Silva Apolinário, do imóvel 

localizado no município de Fátima do Sul/MS, confeccionada por todos os 

herdeiros e seus respectivos cônjuges, além da comprovação de 

alienação em vida pelo de cujus Manoel Francisco Apolinário, relativo à 

sua meação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169503 Nr: 10446-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 
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OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES 

LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRILLY LAÍS SAVAN 

SOARES - OAB:21474/0

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

88/89, pugnando pela homologação do referido acordo, e, por 

consequência, a expedição do competente alvará de soltura do 

executado.

 Assim, considerando que as partes entabularam acordo (fls. 88/89), a 

homologação é medida que se impõe.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 88/89, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Expeça-se o competente alvará de soltura do executado Jose Carlos da 

Silva, inscrito no CPF nº 925778571-87 e RG n° 1798719-9, devendo o 

mesmo ser posto em liberdade, desde que não se encontre preso por 

outro motivo.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, após as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13153 Nr: 827-05.1996.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA PEGORINI, NELCIR LUIZ TESTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, tendo em vista que esta não é a via adequada.

Intime-se.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297620 Nr: 22929-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JORDAO ZAMINHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a peça processual não atendeu ao 

que dispõe o § 1°, do artigo 914, do Código de Processo Civil.

 “Art. 914. (...) § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte embargante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, informando sob quais 

autos deseja que sejam distribuídos por dependência.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64146 Nr: 5646-96.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE SOUZA ROCHA, ANTONIO NESTOR 

DA COSTA, ARIMINDA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALMIR NESTOR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente verifico que o feito restou extinto ante a inércia da 

inventariante, contudo, não obstante a extinção do processo, defiro o 

petitório de fls. 414/415, para determinar como última tentativa para 

localização de depósitos de valores realizados pelo INSS, o seguinte:

1. Diligencie a Sra Gestora Judiciária junto a conta única do Tribunal de 

Justiça acerca de depósitos efetivados pelo INSS, em favor do de cujus, 

certificando-se nos autos;

2. Caso não sejam localizados os valores depositados, expeça-se ofício 

ao INSS para que este informe, no prazo de 15 (quinze) dias, data, conta e 

valor depositado junto a este processo, decorrente dos valores devidos 

da pensão por morte de Almir Nestor Ribeiro;

3. Sendo exitosa a diligência, com a localização de valores, expeça-se 

alvará judicial para levantamento de valores ou estando na conta única, 

transferência para a conta corrente informada, em seguida, arquive-se o 

processo;

4. Caso contrário, não sendo frutífera a diligência, intime-se a parte autora 

para buscar seu direito na via adequada, conforme já determinado por 

este juízo, em seguida, arquive-se o processo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174664 Nr: 16585-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES SCHEREMETA, ANATALIA MAUDA 

SCHEREMETA, MARLI SCHEREMETA, MONICA SCHEMERETA CARNEIRO, 

ENIO ROLIM CARNEIRO, MARIA MARILENE SCHEREMETA DE SOUZA, 

SILVESTRE SCHEREMETA, CECILIA RENTZ SCHEREMETA, TEREZINHA DE 

LURDES SCHEREMETA BUENO, CARLOS DE OLIVEIRA BUENO, 

ANASTACIA SCHEREMETA WROBLEWSKI, HELENA SCHEREMETA 

MACIEL, SOFIA SCHEREMETA, CARLOS DE SOUZA, REGINA MARIA 

WROBLEWSKI MATHIAS DOS SANTOS, TEREZINHA DE FÁTIMA OLES 

PUCHALSKI, FLORENCIO WROBLESKI, LIDIA CELESTES WROBLESKI, 

ELIAS WROBLEWSKI, MARILENE WILLY WROBLEWSKI, EVELIM 

WROBLEWSKI, ANTONI WROBLESWSKI, ERIK WROBLEWSKI, IVETE 

PUCHALSKI, ELISANGELA PUCHALSKI DA SILVA, ANILTON ANTONIO DE 

SOUZA BUENO, EDENILSON PUCHALSKI DA SILVA, CARLOS ANDRE 

PUCHALSKI, CASSIANO DÃO PUCHALSKI, DANIELA PUCHALSKI, 

MICHAEL HENRIQUE PUCHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VERA MONTEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Silva e Machado - 

OAB:OAB/MT: 62.852, DANIELE APARECIDA BUSATO - OAB:63845, 

JEFFERSON EUGÊNIO DOSSA BORGES - OAB:11155, Lucia Claudia 

Bueno Pavezi - OAB:85931/PR, Nelson Busato - OAB:7296-PR, 

TATIANA SOARES BATISTA - OAB:23.603-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que este tramita há 04 (quatro) anos sem que a 

inventariante cumpra com as determinações deste juízo.

Assim, vejo que os petitórios formulados às fls. 230/231 e 242/243 merece 

análise nesta oportunidade.

Inicialmente, no que diz respeito a remoção da inventariante, necessário 

consignar que o pedido deve ser efetivado através da via adequada, em 

autos a ser apensado ao presente inventário, sendo o que se abstrai do 

parágrafo único, do art. 623, do CPC.
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No que concerne aos pedidos para busca de localização de bens e 

valores em nome do de cujus, entendo que merece acolhimento, 

entretanto, os requerimentos para expedição de alvarás (fls. 230/231) e 

para alienação do imóvel (fls. 242/243), devem ser anuídos pelos demais 

herdeiros, para posterior análise deste juízo.

Posto isso, determino:

1. Intimem-se os herdeiros Terezinha de Lurdes Scheremeta Bueno e 

outros, através de seus procuradores para querendo, propor o incidente 

de remoção de inventariante, em autos apartados;

2. Proceda-se com buscas através do sistema BacenJud para localização 

de valores existentes em nome do de cujus;

3. Intimem-se os demais herdeiros para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos pedidos para expedição de alvarás para 

levantamento de valores e de alienação do imóvel arrolado;

4. Oficie-se o Grupo Empresarial André Maggi (fls. 242verso), solicitando 

que esta informe ao juízo a quantia de grãos e/ou valores existentes em 

nome do de cujus Vera Montezi;

5. Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, intime-se a 

inventariante para cumprir integralmente a decisão de fls. 147;

6. Após, devidamente cumpridas as determinações acima, com a juntada 

das respostas, abro vista dos autos ao Ministério Público para querendo, 

manifestar-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257434 Nr: 22643-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ DA SILVA, ROSENTAL LUIZ DA 

SILVA, DORIVAL LUIZ DA SILVA, JOSIAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, para tanto concedo o prazo de 60 (sessenta) dias 

para o inventariante juntar aos autos a comprovação de quitação e/ou 

isenção do ITCD bem como as certidões de inexistência de débitos fiscais, 

devidamente atualizadas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244878 Nr: 12636-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJSDO, WGSDO, MAFDS, LNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, para a inventariante 

juntar os documentos conforme determinado às fls. 39/40, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297098 Nr: 22568-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, Julgado em 21/01/2014)Posto isso:Recebo a petição 

inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC.Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pretendido pelo requerente, suspendendo provisoriamente o 

pagamento da pensão alimentícia em favor da requerida, nos termos do 

art. 300 do CPC.Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 1365 Nr: 171-19.1994.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GOMES DE MATOS, NEIDE SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento, concedendo ainda o benefício da 

Justiça Gratuita.

Abro vista à Procuradora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a 

extração de cópias dos autos.

Decorrido o prazo, proceda com o retorno dos autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293343 Nr: 19608-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.II – Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, inc. II).III – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98).IV – DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para tanto:a) ARBITRO 

alimentos provisórios em favor do adolescente Fernando Jorge de Oliveira 

Silva no importe de 01 (um) do salário mínimo vigente, atualmente 

correspondente a R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) a 

serem pagos mensalmente pelo requerido, até todo dia 10 (dez) de cada 

mês, por meio de depósito na conta bancária indicada à fl. 11, à partir da 

citação.b) ARBITRO alimentos provisórios em favor da requerente Elza 

Ramos de Oliveira no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes, valor 

equivalente à R$1.908,00 (um mil novecentos e oito reais), a serem pagos 

mensalmente pelo requerido, até todo dia 10 (dez) de cada mês, por meio 

de depósito na conta bancária indicada à fl. 11, à partir da citação.V – 

Sem prejuízo das determinações acima, INTIME-SE o requerido para que se 

abstenha de alienar os bens arrolados na exordial até a partilha de bens, 
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sob pena de aplicação de multa diária.VI – Designe-se data para 

realização da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – Cite-se 

a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295250 Nr: 21215-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, requer em sede de tutela de urgência a desocupação do 

imóvel. Contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo 

requerente, verifico a necessidade de resguardar o direito de apreciar o 

pedido de tutela de urgência, somente após a oitiva da parte 

requerida.Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APRECIAÇÃO A 

SER REALIZADA APÓS A CONTESTAÇÃO - LEGALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PELO TRIBUNAL - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROVIDO.Ao magistrado é lícito 

reservar-se a apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, 

mormente porque a manifestação do réu pode ser imprescindível para 

desatar eventuais dúvidas na formação do convencimento do juiz acerca 

do pleito formulado. Se não houve juízo de mérito na instância inferior, a 

esta Corte recai a vedação de apreciar o pedido liminar, sob pena de 

supressão de instância. (TJMS, Turma: Terceira Turma Cível , Feito: 

Agravo - N. 2003.013895-1/0000-00 - Campo Grande, Relator: Exmo. Sr. 

Des. Hamilton Carli). Posto isso:I – Recebo a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.II - Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III - Designe-se data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296483 Nr: 22171-70.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a petição inicial encontra-se 

desprovida de assinatura, deste modo, INTIMEM-SE os procuradores dos 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades 

processuais apresentadas, e, em seguida, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo a busca via INFOJUD, restado negativo, intimo a parte 

exequente, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292319 Nr: 18908-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, a contestação de fls. 37/82 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo a busca via INFOJUD, restado negativa, intimo a parte 

exequente, na pessoa de seu advogado, para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224118 Nr: 13432-79.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO EDUCACIONAL VANGUARD - 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA VANGUARD LTDA ME, 

FACULDADES INTEGRADAS DE GOIAS FIG EIRELI - ME, INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lizandra Carolina Garcia de 

Oliveira - OAB:13.108/DF

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 240/247 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo os requeridos para contrarrazoarem referido recurso, no 

prazo comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290104 Nr: 17125-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO NUNES DA SILVA, NAIR DOS SANTOS 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 23/27 apresentados pelo 

requerido são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem caráter 

de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a autora para se 

manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129616 Nr: 8453-84.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERSON DE SOUZA CORREIA AMADEU, ANTONIO 

AMADEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:6571 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295693 Nr: 21613-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Alphaville de Bauru, JDC.BAURU-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DE AVILA MIGUEL - 

OAB:141627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente para efetuar o pagamento do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Primavera, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103177 Nr: 2019-50.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS 

CORP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCOS DONIDA, CLAUDIA NETTO 

DONIDA, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES 

- OAB:99939/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296532 Nr: 22217-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARENAPÓLIS-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. DO CARMO SORVETERIA, JOSIVAN 

SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, além das custas de distribuição da carta precatória, o 

exequente tem que efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

BEM COMO DOS EMOLUMENTOS DO DISTRIBUIDOR no valor de R$ 45,41, 

a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, intimo-o 

novamente para que, além da diligência do oficial, comprove o pagamento 

dos emolumentos do distribuidor, nos termos retrocitados, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295261 Nr: 21230-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo novamente o requerente para efetuar o pagamento do 

valor de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim do Sul, a 

serem depositadas em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298126 Nr: 23283-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na ´pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, valor a ser depositado em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296986 Nr: 22503-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANGUEIRINHA-PR, UMBERTO JOSE DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELUCI ALVES GUÉRIOS - 

OAB:OAB/PR 48.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 20v.º, o 

requerentenão comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição 

e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por 

fim, do valor de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a 

ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando os comprovantes nos 
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autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287779 Nr: 15404-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON BARBERO HERERO, BETERSON CRIS REAL 

HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI CARLOS ALBERTI, JEFERSON 

WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o comprovante da guia de recolhimento no site do Tribunal 

de Justiça, referente ao pagamento da complementação da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147872 Nr: 7706-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, JONAS VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, tendo em vista a determinação judicial de fl. 154, procedo a 

intimação do advogado da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de Cuiabá 

para citação e intimação do executado Jonas Vendrame, juntado a guia 

aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Certifico que o advogado JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298482 Nr: 23543-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASILIA-DF, AMERICEL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Geraldo Wrobel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BADARO DE CASTRO - 

OAB:DF 2222A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA - OAB:15.118-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o pagamento da taxa de distribuição no valor de R$ 45,41 

(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos, a ser depositado na 

conta 104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S.A., em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Informo, outrossim, que 

caso não haja pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória 

será devolvida independente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297916 Nr: 23139-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, MARIA CANDELARIA TELLER 

GIBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEOPOLDO LAUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVID DE CASTRO - 

OAB:168.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Floriza, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153738 Nr: 2399-97.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIETE PEREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177593 Nr: 19652-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI BATISTA TOSTA OCHIUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137315 Nr: 7651-52.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA:(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 6597-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o devedor mediante carga/ remessa dos autos para, querendo, 

impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art 535) conforme decisão de 

fls. 128/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118941 Nr: 8896-69.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES SIMIONE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Recebo o Cumprimento de Sentença e determino as anotações e 

retificações de estilo.Em primeiro lugar intime-se o devedor mediante 

carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias 

úteis (CPC, art. 535). Desde já fica determinado o seguinte:a) não havendo 

impugnação, desde já HOMOLOGO os cálculos apresentado pela parte 

exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 

3º, do Código de Processo Civil;b) caso haja impugnação tempestiva, diga 

a parte exequente em 05 dias úteis, ficando advertida que, em caso de 

silêncio, este juízo irá presumir que concordou com os cálculos 

apresentado pelo INSS, hipótese em que desde já ficam estes então 

homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro que mesma providência 

deverá ser tomada no caso da parte exequente peticionar concordando 

expressamente com os cálculos apresentados pelo INSS;c) havendo 

impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta pela parte 

exequente, novamente conclusos para decisão. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197295 Nr: 12632-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, 

impugnar no prazo de 30 dias úteis o cumprimento de sentença (CPC, art 

535) conforme decisão de fl. 99 v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172866 Nr: 14477-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cálculo para que: (a) 

seja excluído o 13% no último ano, sendo que, como já venceu no 

transcurso da demanda, se ainda não pago, deverá permanecer incluído, 

(b) sejam deduzidos os valores recebidos a título de amparo social e (c) a 

correção monetária do débito seja realizada conforme o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando 

passará a vigorar o IPCA-E.CONDENO a parte exequente nos honorários 

advocatícios, que FIXO no valor correspondente a 10% da diferença do 

cálculo, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, 

considerando que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita, 

DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do CPC.(...)Dessa feita, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo da 

dívida, utilizando os critérios definidos nesta impugnação.Após, INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, 

valendo o silêncio como concordância tácita, sendo certo que a análise da 

Autarquia Federal, nesse momento, se limitará à verificação da adequação 

do cálculo ao conteúdo da vertente decisão. Afinal, se discordar do que 

ora fora decidido, deverá apresentar o pertinente recurso, sob pena de 

preclusão.Após a preclusão,(...),EXPEÇA-SE Precatório/RPV,(...).Expedida 

a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de 

direito,(...).Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a 

requisição acima,(...)DEFIRO a expedição de alvará de levantamento.

(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte: (...).Ao 

final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149555 Nr: 9533-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 286 de 798



OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE o cumprimento da decisão lançada nos autos em apenso 

(Código Apolo n. 212897).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148391 Nr: 8278-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a impugnação ao cálculo e, via de 

consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente (fls. 

108/109 e 114).Após a preclusão(...),EXPEÇA-SE Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do CPC, observando 

as determinações acima.Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de 

destaque dos honorários contratuais mediante a exibição do instrumento 

celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO 

tal pedido, devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte 

exequente. Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para 

que requeiram o que de direito,(...). Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento.(...).Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º 

do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito 

judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o 

seguinte: (...) Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte: (...).Ao 

final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e cautelas de estilo.Por outro lado, acerca do pleito de fl. 128/129, basta 

volver os olhos à sentença de fls. 96/98-verso para se colher que não se 

concedeu perenemente o auxílio-doença, até porque é da sua essência a 

temporariedade. Logo, se posteriormente à prolação da sentença, a 

Autarquia Federal constatar a cessação das condições para o pagamento 

do aludido benefício, é medida de rigor a sua cessação. Posto isso, 

INDEFIRO o pleito de fls. 128/129.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203869 Nr: 17799-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Considerando o pleito de fl. 28, PROMOVA-SE a intimação do devedor 

mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no prazo de 

30 dias úteis (CPC, art. 535). Desde já fica determinado o seguinte:

(...).Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:(...).Por 

fim, fica desde já também deliberado o seguinte:(...).Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137596 Nr: 7977-12.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS, no prazo de 15 dias, sendo que, no silêncio, será 

interpretado como anuência. Havendo anuência expressa ou tácita, desde 

já homologo os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor 

cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já DEFIRO tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente. Expedida a RPV e/ou 

precatório, INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que de direito, 

conforme determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405. 

Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar 

determino que seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, 

devendo ser certificado que houve o seu estrito cumprimento.Não sendo a 

própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo 

deverá ser certificado também que o advogado titular da conta indicada 

para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar 

quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:(...).Por fim, fica desde já também 

deliberado o seguinte:(...).Ao final, depois de comprovado o levantamento 

de valores nos autos e comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213154 Nr: 4637-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MODESTO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO APARECIDO 

REZENDE - OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 Vistos.

A decisão de fl. 27 determinou o cancelamento da distribuição e juntada de 

todas as peças que instruem a vertente demanda nos autos principais, o 

que pressupõe, logicamente, que a respectiva pretensão será enfrentada 

naqueles autos.

 Logo, falece interesse processual ao pleito de fl. 28, já que a decisão de 

fl. 27 contempla o correlato pedido.

Posto isso, CUMPRA-SE a decisão de fl. 27.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62213 Nr: 3745-93.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12.548 OAB/MT, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT, KAREN PRISCILA ROCHA - OAB:22823/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 361, INTIME-SE a parte autora por edital.

Após, CONCLUSOS para extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136804 Nr: 7095-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cálculo para que: (a) 

seja excluído o 13%, (b) sejam deduzidos os valores recebidos a título de 

amparo social e (c) a base de cálculo dos honorários advocatícios inclua 

as parcelas vencidas até a prolação da sentença (22.10.2012), 

independentemente se quitadas ou não. CONDENO a parte exequente nos 

honorários advocatícios, que FIXO no valor correspondente a 10% da 

diferença do cálculo, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, 

porém, considerando que a parte exequente é beneficiária da justiça 

gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.A fixação dos honorários 

advocatícios, pelo acolhimento da impugnação, tem apoio no seguinte 

julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça:(...).Dessa feita, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente 

novo cálculo da dívida, utilizando os critérios definidos nesta 

impugnação.Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância 

tácita, sendo certo que a análise da Autarquia Federal, nesse momento, se 

limitará à verificação da adequação do cálculo ao conteúdo da vertente 

decisão. Afinal, se discordar do que ora fora decidido, deverá apresentar 

o pertinente recurso, sob pena de preclusão.Após a 

preclusão,(...)EXPEÇA-SE Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do CPC, observando as determinações acima.

(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:(...).Por 

fim, fica desde já também deliberado o seguinte:(...).Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148751 Nr: 8665-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA GOMES WAKOMOIZOKERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução promovida por Lucinda Gomes Wakomoizokero em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A Autarquia Federal, às fls. 67/68, informa que o valor executado já fora 

pago administrativamente, juntando o documento de fls. 

68-verso/70-verso.

Devidamente intimada, a parte autora não se manifestou (fl. 73), de modo 

restou incontroverso o pagamento administrativo.

 Posto isso, ACOLHO a impugnação da Autarquia Federal, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo de execução por contado do artigo 485, 

inciso VI, do CPC, mormente porque não possui título executivo que lhe 

permita manejar a vertente execução.

CONDENO a parte exequente nos honorários advocatícios, que FIXO no 

valor correspondente a 10% da diferença do cálculo, na forma do artigo 

85, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte 

exequente é beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168247 Nr: 8707-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIR VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO que a contadoria judicial elabore o cálculo do 

valor da dívida, seguindo os parâmetros acima definidos. Dessa feita, 

INTIME-SE o contador judicial para que, no prazo de 15 dias, apresente 

novo cálculo da dívida, utilizando os critérios definidos nesta 

impugnação.Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância 

tácita, sendo certo que a análise, nesse momento, se limitará à verificação 

da adequação do cálculo ao conteúdo da vertente decisão. Afinal, se 

discordarem do que ora fora decidido, deverão apresentar o pertinente 

recurso, sob pena de preclusão. Após a preclusão,(...)EXPEÇA-SE 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

CPC, observando as determinações acima.(...)Além disso, deverá ser 

observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, 

ficando recomendado o seguinte:(...).Por fim, fica desde já também 

deliberado o seguinte:(...).Ao final, depois de comprovado o levantamento 

de valores nos autos e comunicada a parte exequente, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146916 Nr: 6669-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MIQUELINA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o INSS para manifestar sobre os cálculos retificados 

apresentados pela parte autora (fls. 175/178), no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 212897 Nr: 4396-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESTINA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 Vistos.

A decisão de fl. 25 determinou o cancelamento da distribuição e juntada de 

todas as peças que instruem a vertente demanda nos autos principais, o 
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que pressupõe, logicamente, que a respectiva pretensão será enfrentada 

naqueles autos.

 Logo, falece interesse processual ao pleito de fl. 26, já que a decisão de 

fl. 25 contempla o correlato pedido.

Posto isso, CUMPRA-SE a decisão de fl. 25.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 7509-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PINHEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, GABRIELA PARRA SANTILIO - OAB:8652, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fls. 165/165-verso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121579 Nr: 692-02.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MODESTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE o cumprimento da decisão lançada nos autos em apenso 

(Código Apolo n. 213154).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127850 Nr: 6758-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131692 Nr: 1459-06.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH COUTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133003 Nr: 2915-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FELESMINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do comunicado de fl. 132, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133307 Nr: 3246-70.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 9236-42.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DINALVA GUIMARAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143145 Nr: 2643-60.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE DOS ANJOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144325 Nr: 3928-88.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fls. 

100/101, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 123, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) 

autor(a), para cumprimento dadeterminação de fl. 120.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179833 Nr: 21837-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONILDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181432 Nr: 23527-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE SIQUEIRA GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 115-v/125 e 

126, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184649 Nr: 2446-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI HELENA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 72-v/75 e 

76, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189279 Nr: 6066-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA FLORES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192109 Nr: 8495-60.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BIBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 
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tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200690 Nr: 15261-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202476 Nr: 16720-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA BROLHA KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 99, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180854 Nr: 22806-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDEON ZANDONA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162903 Nr: 14657-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLAINE RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133364 Nr: 3300-36.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Complementar 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154567 Nr: 3188-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a interposição de exceção de pré-executividade, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 41/2016-CGJ, impulsiono 

os presentes autos, a fim de intimar a parte exequente a manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 1765-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VIRTUDE CORDÃO SANDRIN, MARIA DO 

CARMO SANDRIN GIROTTO, MARIA CRISINA CORDÃO SANDRIN 

GUANDALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, DEFIRO o pedido de habilitação dos herdeiros.

No mais, cumpra-se conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140155 Nr: 10691-42.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o exposto às fls. 108/109, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 15 dias, apresente planilha atualizada que informe o valor 

atualizado consistente à diferença entre o que fora pago a título da tutela 

de urgência deferida às fl. 28/29, e o que seria devido pela aposentadoria 

por invalidez.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125792 Nr: 4735-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVCDOP, ACDOP, CCDOP, GLAUCYA CRISTYNA 

CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o parecer ministerial de fl. 284, bem como a discordância 

das partes acerca do cálculo da dívida, na forma do artigo 524, § 2º, do 

CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor 

do débito.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, sendo que o silêncio implicará em concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

Caso não concordem, venham-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 8382-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE TEREZINHA KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já restou decidido sobre a atualização do débito no 

momento da sentença e do acórdão, EXPEÇA-SE requisição de 

pagamento, conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil, observando o cálculo de fls. 326/327, bem como a decisão de fls. 

347/347-verso no que tange aos honorários advocatícios.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120854 Nr: 49-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da embargante, por não haver, salvo melhor juízo, nenhuma 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença proferida às fls. 

146/148-verso, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.De outro norte, CUMPRA-SE a decisão de fl. 182.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138785 Nr: 9213-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ESPINOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 147-verso, INTIME-SE a parte autora 

para apresentar manifestação, no prazo legal.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 147149 Nr: 6921-07.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ZITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento do benefício de pensão por morte em favor da autora desde a 

data do requerimento administrativo (17/08/2017 - fl. 221), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (23/08/2012 - fl. 56-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal.No tocante aos honorários sucumbenciais, 
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CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148205 Nr: 8072-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os documentos de fls. 156 e 163, INTIME-SE a requerida 

para, no prazo de 15 dias, informar, o beneficiário final do NB 

1715187722, NIT 1.654.518.929-9, ou sobre a eventual existência de 

outros dependentes do de cujus.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151900 Nr: 508-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOJIVAR CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar quanto ao 

conteúdo de fls. 109/111, sendo que o silêncio implicará em concordância.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141433 Nr: 780-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID FARIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da discordância das partes acerca do cálculo da dívida, na forma 

do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador 

Judicial para apurar o valor do débito, sendo certo que deverá observar 

os comandos da sentença de fls. 120/123.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo que o silêncio implicará em concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

Caso não concordem, venham-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107511 Nr: 6191-35.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Expedito Leite 

Ferreira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Observo que foi expedido alvará de valores para a parte autora à fl. 160.

Após, o advogado do autor informa que não sabe do paradeiro do autor, 

sendo que promoveu a devolução do valor, com o decote dos honorários. 

Informa ainda que os valores encontram-se depositados em conta judicial 

(fl. 164).

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Em tempo, considerando o equívoco, torno sem efeito a decisão de fls. 

167/170.

 No mais, ante a manifestação da parte exequente, bem como do alvará de 

levantamento, entendo que o processo deve ser extinto pela satisfação da 

obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora por edital para que tenha ciência de que possui 

valores pendentes de recebimento em conta judicial, sendo que poderá, a 

qualquer tempo, requerer o desarquivamento dos autos e o levantamento 

do valor.

 P. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139534 Nr: 10027-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA JOSEFA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a 

implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio-doença desde a 

sua cessação (05/02/2011 - fl. 57), razão porque DETERMINO que o INSS 

pague referido benefício até que seja efetivada a reabilitação profissional 

do demandante ou implantada administrativamente a aposentadoria por 

invalidez ou por outro motivo, com incidência de juros de mora a partir da 

citação (28/12/2011 - fl. 38-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 
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artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133465 Nr: 3427-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 152/153, INTIME-SE a executada 

para, no prazo de 15 dias, informar se concorda com os valores apurados 

pela exequente.

 Em caso de concordância, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de 

pagamento.

Caso discorde, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234523 Nr: 353-96.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando o equívoco, torno sem efeito a decisão de fls. 

91/94.

 No mais, foi requerida a sucessão processual pela herdeira, bem como 

promovida a juntada dos documentos pessoais da herdeira, certidão de 

casamento, procuração ad judicia, declaração de hipossuficiência e a 

certidão de óbito (fls. 80/86).

Dessa feita, foi intimado o INSS para manifestar sobre a sucessão 

processual pela herdeira, o qual exarou sua concordância (fls. 

90/90-verso).

Assim, defiro a sucessão processual em questão.

De tal sorte, promova-se a alteração na distribuição e na autuação.

Independetemente das providências anteriores, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219436 Nr: 9491-24.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

parte autora.Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de 

benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, 

uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de 

boa-fé.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226886 Nr: 15778-03.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a 

implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio-doença desde a 

sua cessação (22/12/2014 - fl. 76), razão porque DETERMINO que o INSS 

pague referido benefício, por no mínimo 24 meses e, após esse período, 

até que seja efetivada a reabilitação profissional do demandante ou 

implantada administrativamente a aposentadoria por invalidez ou por outro 

motivo, com incidência de juros de mora a partir da citação (05/04/2017 - 

fl. 66-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, 

porém, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação 

do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191258 Nr: 7738-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BOFFI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida inicialmente.CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Declaro a 
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inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 193007 Nr: 9327-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o acórdão de fls. 103/104 extinguiu a presente 

demanda, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181430 Nr: 23523-05.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (18/09/214 - fl. 34), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (05/02/2015 - fl. 37-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 35/36-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181920 Nr: 24017-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida inicialmente.CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184651 Nr: 2450-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do 

indeferimento/cessação do benefício (10/12/2014 - fl. 42), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (03/03/2015 - fl. 54-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida. Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185356 Nr: 3029-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Conforme informado à fl. 100-verso, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, promover a sucessão processual pelos herdeiros, com 

a juntada de procuração “ad judicia” outorgada pelos mesmos e cópia da 

certidão de óbito do “de cujus”.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 163521 Nr: 659-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAXIMO DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez a partir da cessação do benefício 

(25/03/2014 – fl. 66), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(11/03/2014 – fl. 49-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida.”.No mais, 

mantenha-se incólume a sentença de fls. 146/148-verso.Proceda-se com 

as anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 11718-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.Por lógica, REVOGO a 

tutela antecipada deferida inicialmente.CONDENO a parte autora nas 

custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o 

valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Declaro a 

inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários 

em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores 

possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172603 Nr: 14264-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO FELTRIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação de fls. 118/118-verso, bem como a 

manifestação de fls. 122/123, este Juízo promoveu buscas no sentido de 

verificar a atual situação do benefício, obtendo a seguinte informação: 

“Benefício concedido”.

 Posto isso, INTIME-SE parte autora para apresentar manifestação, no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, caso mantenha-se inerte, PROCEDA-SE com o 

arquivamento dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173857 Nr: 15634-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na perícia médica foi observado pelo perito (quesitos 

“4”, “5”, “6”, “7”, “11” e “13”), que a autora deveria realizar exames 

complementares, bem como que o próprio solicitou nova pericia após a 

autora ser reavaliada por cardiologista e realizar novos exames, DESIGNO 

perícia médica complementar a ser realizada pelo perito já nomeado.

A par disso, deverá o perito médico responder aqueles quesitos já fixados 

anteriormente.

 INTIMEM-SE as partes da perícia designada, bem como para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem quesitos complementares.

Após a resposta dos quesitos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca da complementação do laudo.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126808 Nr: 5743-91.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO FELIX DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que a perícia médica realizada é datada de 

17/12/2011 (fl. 87), REDESIGNO o exame médico pericial.Desse modo, 

INTIME-SE o perito nomeado ... A intimação deverá seguir acompanhada de 

cópia desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos.Em caso de aceite da designação, ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), ... facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende que o valor deva ser majorado 

por este juízo, o que será oportunamente analisado.Esclareça-se, ainda, 

que nos termos da Resolução mencionada, a solicitação de pagamento 

dos honorários periciais poderá ser realizada por este Juízo após o 

término do prazo para que as partes se manifestem acerca do laudo 

confeccionado, ou, sendo o caso, após a realização de complementação 

ou esclarecimento pelo perito (ex vi artigo 29).A par disso, FIXO os 

seguintes quesitos, que deverão ser respondidos, nos seguintes 

termos:a.Qual a origem da enfermidade? b.Quais as lesões ou 

consequências decorrentes da enfermidade da parte autora? c.Apresenta 

sequelas? d.Qual o nível de escolaridade da parte autora? e.A parte 

autora já exerceu alguma outra atividade laboral? Quais? f.Qual a data do 

início da incapacidade? g.A incapacidade laborativa é parcial ou total?h.A 

incapacidade laborativa é permanente ou temporária?i.A parte autora é 

suscetível de reabilitação profissional?j.Outros esclarecimentos que o Sr. 

Perito reputar pertinentes.INTIMEM-SE as partes da perícia designada, bem 

como para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem quesitos 
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complementares.Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo 

pericial exames complementares, DETERMINO que o perito nomeado 

encaminhe a parte autora para a realização dos exames pelo Sistema 

Único de Saúde-SUS.As partes deverão indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, no prazo legal, sob pena de preclusão.Após, 

INTIMEM-SE da data designada(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133143 Nr: 3064-84.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Veronese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo firmado entre as partes e homologado pelo egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito.

 Transcorrido “in albis” o prazo, PROCEDA-SE com o arquivamento dos 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002676-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002676-23.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER IMPETRADO: CHEFE 

DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Geovani Luiz Munari 

Lothmmer, em desfavor de Juarez Laurentino da Silva, Chefe do 

Departamento Estadual de Trânsito/MT 22ª CIRETRAN da Circunscrição de 

Tangará da Serra/MT, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Alega o impetrante, em síntese, que teve ilegalmente inviabilizado 

o licenciamento de seu veículo Chevrolet, modelo S10 LTZ, placa 

QBE-8614, RENAVAM 01047093798, ano 2015, modelo 2015, cujo 

documento segue anexo à inicial, condicionando-o à quitação de multa de 

trânsito. Assevera que tomou conhecimento da multa aplicada 

intempestivamente, visto que a notificação foi recebida fora do prazo legal, 

consoante o artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito 

Brasileiro. Desse modo, pugna pela concessão de medida liminar para 

promover o licenciamento do veículo, independente do pagamento da multa 

d e  t r â n s i t o  v i n c u l a d a  a o  a u t o  d e  i n f r a ç ã o  n . º 

DETRAN-111100-MTA1306904-7579/00. Com a inicial vieram documentos 

atinentes ao veículo. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para 

atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, 

própria deste momento processual, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do 

fundamento invocado no que concerne a aplicação de multa, reputo que 

não há elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, 

de onde se poderia se extrair elementos de cognição suficientes para a 

presente fase processual quanto à irregularidade da multa eventualmente 

aplicada. Ressalta-se, outrossim, que a presunção legal é de que os atos 

administrativos são de fato praticados de forma regular, não se podendo 

reconhecer pela simples alegação do impetrante de irregularidade na(s) 

cobrança(s) da(s) referida(s) multa(s) e/ou irregularidade quanto ao 

condicionamento de liberação do licenciamento do veículo ao pagamento 

da(s) mesma(s). Portanto, reputo necessário, para a melhor análise do 

pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado. Assim, 

considerando-se o teor do §1º artigo 6º corroborado pelo princípio da 

cooperação e considerando-se, sobretudo a urgência da medida, 

determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação 

Judicial da pessoa Jurídica Interessada, procuradoria do DETRAN, 

encaminhe a este juízo, no prazo de 10 dias: · Informações quanto ao auto 

de infração n.º DETRAN-111100-MTA1306904-7579/00, notadamente os 

comprovantes de recebimento do auto de infração e de penalidade; · 

Informações acerca de eventual(is) multa(s) pendente(s) de pagamento, 

vinculadas ao veículo Chevrolet, modelo S10 LTZ, placa QBE-8614, 

RENAVAM 01047093798, ano 2015, modelo 2015 · Informações e cópia 

integral do procedimento administrativo n.º 1782/2017. Além disso, com 

fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que 

seja citada a pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, 

por meio de seu órgão do seu órgão de representação judicial, para que, 

querendo, ingresse no feito. Decorrido o prazo, com ou sem as 

informações, promova vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, voltem-me os 

autos conclusos. No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o 

§4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de 

Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002676-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o pagamento 

de diligência para cumprimento do mandado de Notificação a ser expedido, 

devendo pagar o valor correspondente a uma diligência no endereço da 

parte Impetrada, por meio de GUIA expedida pelo site do TJMT, Juntando o 

comprovante de pagamento nos autos, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, Luiz Otavio Paim - OAB:15.508-E, Tassiane Agnes 

Detoffol Paim - OAB:OAB/MT 25.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Mguel do Iguaçu-PR, para 

intimação do requerente Gilmar Vier para comparecimento à audiência 

designada, devendo, após retirá-la, comprovar em trinta (30) dias sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 23370-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Diante do exposto, forte nas razões supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela requerente, com o fim de determinar o 

desbloqueio/restituição do valor de R$993,75 (novecentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos), visto que possui natureza 

alimentícia, segundo preceitua o artigo 833 do Código de Processo Civil, 

bem como para que a instituição financeira se abstenha de efetuar futuros 

descontos/bloqueios envolvendo o mesmo débito junto à conta bancária 

da requerente.Em caso de descumprimento, fixo como multa diária o valor 

de R$ 200,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 13h30min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Em 

igual prazo, deverá o requerido colacionar aos autos o contrato oriundo do 

débito objeto dos autos, para fins de análise do pedido de conexão. 

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizada à parte autora a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Ressalta-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como, caso queiram, indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixadas pelo Juízo.Cumpra-se 

prioritariamente, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso c/c artigo 

1.048, inciso I, do Código de Processo Civil.Cumpra-se com urgência, às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217734 Nr: 8140-16.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STUDIO FISCAL - BIUDES RUBERT 

CONSULTORIA LTDA, STUDIO FISCAL - REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ARTUR KRUPP 

BOHMANN - OAB:RS-89.731, jose carlos braga monteiro - 

OAB:45707/RS, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, RICARDO 

VILAR - OAB:RS-45.964

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

472/486, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155046 Nr: 3658-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289426 Nr: 16583-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADÃO DA SILVA PONTES, MARIA 

ZULEIDE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de imissão de posse com pedido liminar ajuizado por 

Moises Aparecido de Oliveira, representado por Paulo Sergio dos Santos 

em desfavor de Jose Adão da Silva Pontes e Maria Zuleide Morais, ambos 

qualificados no encarte processual dos autos em epígrafe.

Alega o requerente que, adquiriu um imóvel situado na Rua 110B, no lote 

09, quadra 5, bairro Jardim Taiamã, registrado no Cartório 1º Ofício do 

Registro de Imóveis desta Comarca de Tangará da Serra/MT, sob o nº 

27.946.

Afirma o autor, em síntese, que ao efetuar a compra do referido imóvel 

junto a Caixa Econômica Federal, se dirigiu até o imóvel, constatando que 

os requeridos ainda permaneciam na residência, da qual não mais eram 

proprietários desde 20 de fevereiro de 2014, uma vez que a CEF havia 

consolidado a propriedade em seu favor.

Tentada a solução pacífica, não obtiveram êxito, e mesmo diante da 

aquisição regular e legítima do imóvel, está sendo privado do usufruto 

deste, vez que os requeridos se negam a sair.

Assim, por não conseguir resolver a questão de forma amigável, recorre 

ao Poder Judiciário para implementação de seu direito, postulando já em 

sede liminar, a desocupação do aludido imóvel pela requerida. No mérito 

postula a confirmação da liminar e condenação da requerida ao 

pagamento de aluguel desde 04/06/2018 até a efetiva desocupação e 

condenação em danos morais fixados no importe de 20% do valor da 

compra do imóvel consubstanciado na quantia de R4 8400,00 devidamente 

atualizado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/36.

Determinada a emenda para regularização da representação e 

comprovação da hipossuficiência, a parte autora juntou aos autos os 

documentos de fls. 42/43, bem como recolheu as custas e despesas 

processuais (fls. 45/46).
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Antes do recebimento da inicial e análise do pedido liminar, os requeridos 

apresentaram contestação e documentos (fls. 47/125).

Como matéria de defesa suscitaram preliminarmente a incompetência do 

juízo em razão da conexão destes autos com a ação anulatória nº 

00730-85.2015.4.01.3600, em trâmite na Segunda Vara da Sessão 

Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal da Primeira Região. 

Suscitaram o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da 

Caixa Econômica Federal, postularam o sobrestamento da ação até o 

deslinde da ação anulatória, cancelamento de audiência de justificação e a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seguida os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente declaro os requeridos citados do presente feito, em razão do 

comparecimento espontâneo com apresentação de contestação (fls. 

47/66) com poderes específicos do patrono para recebimento de citação, 

conforme se infere da procuração à fl. 71, nos termos do art. 239, §1º do 

Código de Processo Civil.

Concedo ainda aos requeridos os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

No que tange os argumentos da peça defensiva, inicialmente, ressalto que 

a existência de ação anulatória em que se questionam os atos 

extrajudiciais de consolidação da propriedade em trâmite na Justiça 

Federal por si só não implica em suspensão da presente demanda, 

devendo ser analisada somente quando superada a arguição de 

incompetência da Justiça Estadual pela conexão com aquela ação 

suscitada na defesa dos requeridos.

Assim, visando evitar futura arguição de nulidade dos atos processuais 

praticados antes da fixação da competência neste feito, postergo também 

a análise da liminar vindicada pelos requerentes quanto à antecipação de 

tutela para determinar a imissão na posse, bem como da liminar postulada 

na contestação dos requeridos para manutenção da posse em razão da 

pendência de recurso junto ao Juízo Federal.

Da mesma forma, o pedido de inclusão na demanda da Caixa Econômica 

Federal deve seguir o mesmo raciocínio, tendo em vista que qualquer 

decisão tomada antes da fixação de competência deve ser revista em 

caso de declínio ao juízo competente e após o exercício do efetivo 

contraditório pela parte adversa.

Por outro lado, sobre a reconvenção ofertada, reputo que deve ser 

emendada para que sejam sanadas algumas irregularidades. No que tange 

a possibilidade de emenda em sede de reconvenção, vale transcrever as 

lições de Nelson Nery Junior:

A reconvenção, tendo natureza de ação, deverá ser formulada de 

maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a 

peça vestibular (CPC 319 e 320) (RJTJSP 90/388; RJTJMS 32/73). No CPC 

atual, a reconvenção deve ser apresentada na mesma peça da 

contestação, mas isso não lhe retira o caráter de ação e nem a 

exigibilidade dos requisitos mínimos de todo pedido, exigíveis para a 

exteriorização do pedido pelo autor reconvinte. Ou seja: embora deduzida 

a reconvenção no bojo da peça contestatória, a ação reconvencional 

deve iniciar-se por petição que contenha substancialmente os elementos 

do CPC 317 e 318, pena de vir a ser indeferida por inepta”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 948).

Deste modo, sobre o pedido reconvencional postulado no item 1.8 à fl. 65, 

para declaração de nulidade do ato de consolidação da propriedade pela 

Caixa Econômica Federal e da aquisição do imóvel pelos requeridos em 

leilão, reputo que há pedido idêntico nos autos código 295325, bem como 

da noticiada ação anulatória nº 730-85.2015.4.01.2500, em trâmite junto ao 

Juízo Federal em que se discute a regularidade dos atos expropriatórios 

realizados pela instituição financeira.

 Assim, deverão os requeridos/reconvintes emendar o pedido para juntada 

de cópia da inicial, da contestação e da sentença dos autos mencionados, 

bem como de certidão de interposição de recurso junto ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para fins de análise quanto à litispendência 

dos pedidos reconvencionais neste feito.

Deverão ainda, nos termos do artigo 292 do CPC, emendar o pedido para 

indicar o competente valor da causa na reconvenção.

Desta modo, proceda-se a intimação dos requeridos para emenda do 

pedido reconvencional para juntada dos documentos requisitados e para 

indicar o valor da causa na reconvenção, nos termos do art. 319, II do 

CPC, fixando o prazo de 15 dias para emenda.

Com a emenda, proceda-se desde já a intimação dos autores da 

contestação ofertada e para, querendo, apresentar impugnação e 

manifestação quanto à exceção de incompetência arguida na peça 

defensiva.

Sem prejuízo das deliberações supra, deverá a parte requerente, no 

mesmo prazo para impugnar, informar o interesse ou não na realização da 

audiência de conciliação.

Na a hipótese de interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, e considerando que a sua não realização está 

condicionada a prévia e expressa manifestação de ambas as partes, nos 

termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Com as manifestações ou decorridos os prazos, informado o desinteresse 

da conciliação pela parte autora em impugnação, proceda-se a retirada 

dos autos da pauta de conciliação, certifique-se e em seguida retornem os 

autos conclusos para deliberação.

Informado o interesse na conciliação, aguarde-se a realização da 

audiência já designada.

Por fim, no que tange a renúncia noticiada à fl. 127 pelo patrono dos 

requeridos, estando preenchidos os requisitos legais, homologo a 

renúncia do patrono dos requerentes.

Todavia, considerando que conforme preceitua o §2º do Código de 

Processo Civil, deve o patrono continuar na representação dos mandantes 

pelos 10 dias seguintes a homologação da renúncia, considerando que 

foram encontradas diversas irregularidades que obstam o recebimento do 

pedido reconvencional, determino que a intimação para emenda seja 

direcionada ao mandante dos requeridos, para fins de regularização da 

lide.

Transcorrido o prazo da emenda, sem manifestação, intimem-se 

pessoalmente os requeridos no endereço indicado na contestação para 

constituírem novo patrono nos autos, no prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo, sem habilitação de novo patrono, oportunize-se 

manifestação do requerente e em seguida retornem os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2516 Nr: 999-10.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3.056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos etc.,

Intimem-se os peticionários de fl. 197 p/ comprovar a sucessão 

empresarial bem como a regularidade da representação eis que não 

possuem procuração nos autos.

Apresentada a referida documentação, proceda-se as alterações do polo 

ativo conforme postulado.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28450 Nr: 2369-43.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por Banco Volkswagen 

S/A em face de Carlito da Silva, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação à fl. 284 postula a parte autora pela desistência da ação, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Oficie-se ao órgão de trânsito para que proceda com o levantamento da 

restrição judicial determinada à fl. 31.

Custas finais pelo autor, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando que o executado não possui advogado cadastrado nos 

autos e que o exequente desistiu da penhora realizada à fl. 251, intime-se 

a parte executada dos valores pendentes de liberação bem como para 

informar dados bancários para levantamento dos numerários, no prazo de 

15 dias.

Apresentada conta para liberação dos valores, expeça-se o competente 

alvará em favor do executado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200626 Nr: 15220-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENER MAX OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIZ TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Dener Max Oliveira em 

face de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença, o executado efetuou o pagamento 

do débito perseguido conforme comprovante de depósito as fls. 189/190. 

Devidamente intimado, o exequente concordou com os valores 

depositados e pugnou pelo levantamento dos valores (193).

Após a expedição do alvará as partes permaneceram silentes não se 

manifestando sobre a existência de débito remanescente

 Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193538 Nr: 9727-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Wellington 

Vladimir Formigoni em desfavor de Oi S/A., objetivando o recebimento dos 

valores arbitrados na sentença de fls. 151/153 e mantidos pelo acórdão 

de fls. 207/211 a título danos morais, despesas processuais e honorários 

sucumbência, totalizando o valor de R$ 18.252,59.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 219/220).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença, atentando-se o Cartório que o feito 

tramita com custas processuais ante ao equívoco no encarte processual.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259152 Nr: 24134-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 55, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço.

Obtido endereço diverso , expeça-se o necessário para proceder a busca 

e apreensão do veiculo objeto dos autos e citação do reuquerido.

Frustrada igualmente, intime-se a requente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: douglas mangini russo - 

OAB:269.792/OAB/SP, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, Kamila ariane da silva - OAB:358.182/oab/sp, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos,

Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais, apesar da dilação 

de prazo deferida (fl. 261), e a não localização do mesmo, conforme 

certidão de fl. 273, destituo Hugo de Souza Oya para a realização da 

perícia, devendo o mesmo ser notificado da referida destituição, por meio 

de edital.

Por conseguinte, nomeio a Real Brasil Consultoria para a realização de 

perícia nos autos, servindo escrupulosamente o múnus 

independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor das decisões de 

fls. 96/98 e 203.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos e se 

manifestarem acerca da necessidade de outras provas e, caso queiram, a 

indicação dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136394 Nr: 6648-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILUSKA FLAVIA DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, JOSE 

RICARDO FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA 

VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA 

DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Vistos,

Considerando a concordância de ambas as partes quanto ao cálculo 

elaborado pelo contador Judicial (fls. 296 e 299), homologo-o.

Proceda-se a expedição de ofício requisitório.

Informando o pagamento do débito, defiro desde já a liberação dos valores 

à impetrante, observando-se à conta indicada em fl. 277, e os poderes 

outorgados na procuração.

Em seguida, não havendo outros requerimentos retornem os autos 

conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124930 Nr: 3894-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FLAVIO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128 936-SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes de analisar o pedido retro, determino que o exequente apresente 

planilha com memória atualizada do débito no prazo de 15 dias.

Com a resposta renove-se a conclusão para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298451 Nr: 23519-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por José Carlos Martins em 

desfavor Marcos Mendes Diniz, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

14h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 15064-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S/A BANK - BANCO 

MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WAGNER ZAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de intimação do 

executado da penhora e auto de avaliação e considerando o teor da 

certidão do Oficial de Justiça dando conta que o executado encontrava-se 

de licença médica(fl. 155v), renove-se a expedição de mandado para 

tentativa de intimação.

Restando infrutífera, intime-se o patrono do exequente para apresentação 

de novo endereço para cumprimento do ato ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos,
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Inviável a expedição de nova carta de citação do réu, eis que devidamente 

citado à fl. 38.

Outrossim, inviável também a intimação de seu patrono eis que já intimado 

a apresentar a localização do bem, todavia, manteve-se inerte (fls. 

129/130 e 135).

Assim, intime-se o requerente para apresentar endereço para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão ou requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Inerte, intime-o pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 234452 Nr: 263-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM TAPETES PERSONALIZADOS LTDA, ANA 

CLAUDIA DE PAULA RODRIGUES MIRANDA, CARLOS ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que os executados devidamente intimados da penhora, 

parcialmente frutífera de fls. 48/52, quedaram-se inertes (fl. 80), defiro o 

pedido de levantamento dos valores penhorados, observando-se a conta 

especificada à fl. 55.

Após intime-se o exequente para proceder com a atualização do débito no 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como requerer o que entender de direito ao 

prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201655 Nr: 16003-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARCIA & CIA LTDA - ME, EDILEUSA LUZIA 

DE FIGUEIREDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Cesar Adriano de Oliveira em 

face de E. Garcia & Cia Ltda. ME e Edileusa Luzia de Figueiredo Garcia, 

visando o pagamento de soma em dinheiro correspondente aos Cheques 

n.º 850124, 850123 e 850135 do Banco do Brasil, cada qual no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), acostados às fls. 19/21.

Deferiu-se a expedição de mandado de pagamento (fl. 23), sendo o 

requerido devidamente citado (fl. 54).

Não havendo embargos e nem pagamento, converto a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Contudo, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

visto que o requerente não demonstrou os requisitos subjetivos e 

objetivos necessários para tanto, tais como abuso de direito da 

personalidade jurídica, fraude por parte dos sócios (requisitos subjetivos) 

e a confusão patrimonial (requisito objetivo).

Desse modo, o processo de execução prosseguirá apenas em face da 

pessoa jurídica constante o título executivo: E. Garcia & Cia Ltda. ME.

Procedam-se às retificações necessárias.

Assim, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do 

débito, após, intime-se a Executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor da dívida, acrescidos dos honorários advocatícios, 

que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação.

Decorrido o prazo sem as providências pela parte executada, retornem os 

autos conclusos para análise dos pedidos de fl. 62.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54952 Nr: 4535-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:, LIZ REJANE TAZONIERO - OAB:, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Bom Jesus 

Agropecuária LTDA. em desfavor de Clovis Augustin, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 340 o exequente postulou pela extinção do feito, ante a 

renúncia ao crédito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Ressai dos autos que o exequente pleiteou a extinção da presente 

execução de honorários, renunciando ao crédito da mesma.

Outrossim, considerando tratar-se de feito executivo, de rigor o 

acolhimento da pretensão do exequente, independente de concordância 

do executado.

Ante o exposto, homologo a renúncia do crédito e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pela parte executada.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 9670 Nr: 2302-88.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução movida por Cargill Agrícola S/A em face de 

Neide Gomes Stecca, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 689/690, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/08/2022, nos moldes do acordo.

Custas remanescentes pela executada (item 09) e honorários 

sucumbenciais como acordado (item 5.2).

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Sem prejuízo das deliberações supra, junte-se cópia do acordo e da 

presente decisão aos autos n.º 2309-41.2003.811.0055 – Código n.º 

22701 e 899-79.2002.811.0055 - Código n.º 18379, suspendendo o 

andamento processual dos mesmos até as partes se manifestarem sobre 

o cumprimento da avença.
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 2309-41.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Cargill Agrícola S/A em 

face de Neide Gomes Stecca, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Conduto, em manifestação nos autos n.º 2302-88.1999.811.0055 – Código 

n.º 9670 as partes informaram que compuseram acordo, o qual foi 

devidamente homologado, sendo abrangido os presentes autos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/08/2022, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Custas remanescentes pela executada (item 09) e honorários 

sucumbenciais como acordado (item 5.2).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18379 Nr: 899-79.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A, RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE GOMES STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRGIO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:127.423-SP

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Cargill Agrícola S/A e 

Renato Gomes Nary em face de Neide Gomes Stecca, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Conduto, em manifestação nos autos n.º 2302-88.1999.811.0055 – Código 

n.º 9670 as partes informaram que compuseram acordo, o qual foi 

devidamente homologado, sendo abrangido os presentes autos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/08/2022, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Custas remanescentes pela executada (item 09) e honorários 

sucumbenciais como acordado (item 5.2).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153945 Nr: 2585-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SEPOTUBA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, ressalta-se que já houve diligência junto aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça, com a localização de endereço 

diverso (fls. 167/172).

Além disso, consta dos autos que o exequente não comprovou a 

distribuição da Carta Precatória de fl. 156, pugnando por sua desistência 

(fl. 161), para tentativa de citação por AR, o qual restou infrutífera (fl. 

162).

Assim, expeça-se nova Carta Precatória para tentativa de citação da parte 

executada junto ao endereço informado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 

148.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289052 Nr: 16274-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos por 

Banco Bradesco Financiamento S.A em desfavor de José de Jesus 

Guimarães, o que faço com fundamento no artigo 3º do Dec. Lei 911/69, 

para o fim de, nos termos dos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo legal, 

confirmar a liminar concedida, consolidando a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do requerente sobre o veículo descrito na inicial, julgando 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do Código de Processo Civil.Cumpra-se o autor o disposto no 

artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o 

requerente autorizado a proceder à transferência a terceiros que 

indicar.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios em favor do patrono adverso, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente 

atualizado, levando em conta especialmente a singeleza da lide, seu 

caráter repetitivo e a ausência de resistência.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor 

e após, cumpra-se a presente, em todos seus termos.Proceda-se a baixa 

da restrição incluída à fl. 25.Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253931 Nr: 19846-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte requerente à fl. 92 e com fulcro 

no princípio da cooperação, diligencio junto aos sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a intimação da parte executada Sandra Maria 

Pinheiro.
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Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255359 Nr: 20940-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 56, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado do requerido.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover o cumprimento da determinação de fls. 27/28.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 4881-28.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Lisiane de Fátima Zorzo 

e Carlos Eduardode Campos Borges em face de Banco do Brasil S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe visando o 

percebimento pela condenação em honorários de sucumbência.

Recebido o cumprimento de sentença, o executado efetuou o pagamento 

do débito perseguido conforme comprovante de depósito à fl. 148/v. 

Devidamente intimado, o exequente concordou com os valores 

depositados e pugnou pelo levantamento dos valores e extinção do feito.

Após a expedição do alvará os exequentes pugnaram pela extinção (fl. 

159) e em seguida os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo adimplemento da obrigação.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273189 Nr: 3587-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI MOREIRA MAGALHÃES, AMM, OSMAR 

MARCILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENICIO NUNES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por A.M.M., representada por 

Osmar Marcilio da Silva e Valci Moreira Magalhães em desfavor de 

Adenício Nunes Miranda, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em audiência de conciliação, as partes compuseram acordo, pugnando 

pela sua homologação nos autos em epígrafe (fl. 46), com manifestação 

favorável do Parquet (fl. 47).

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários como o acordado e custas remanescentes dispensadas, nos 

termos do §3º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8767 Nr: 1368-33.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

I) Atente-se ao patrono quanto a atual fase do processo, visto que já 

proferida sentença de homologação de desistência da ação à fls. 351 e 

372/373.

II) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 351 e 372/373.

III) Após, cumpra-se a Sra. Gestora Judiciária as orientações descritas no 

Provimento n.º 12/2017/CGJ, com o encaminhamento dos autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142065 Nr: 1432-86.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA MARIA RIVALTA E 

SILVA MATIAS - OAB:12076, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, LIA RITA CURCI LOPES - OAB:OAB/SP 

234.098, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, ROBERTO C. 

SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 
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pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205999 Nr: 19556-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais 

ajuizada por Eloide de Quadros Zuconelli em face de Motomagazine 

Automotores Ltda e Ford Moto Company Brasil Ltda.,todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 337 as partes informaram que compuseram acordo 

nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado (letra b) e eventuais custas 

remanescentes dispensadas, conforme §3º do artigo 90 do Código de 

processo Civil.

Considerando a transação entre as partes, reputo prejudicada a 

realização da perícia, procedendo-se a respectiva notificação ao Instituto 

de Perícias Científicas.

 Por conseguinte, intime-se a requerida FORD Moto Company Brasil Ltda., 

para informa seus dados bancários para restituição dos valores 

depositados às fls. 324/325.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195050 Nr: 10874-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VALDERRAMAS FILHO 

- OAB:19.653/OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, concedo ao embargante os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Recebo os embargos opostos à fl. 167 que deverão ser processados nos 

próprios autos, devendo ser observado o procedimento ordinário, 

conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295669 Nr: 21597-47.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZULEIDE MORAIS, JOSE ADÃO DA SILVA 

PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que os requerentes postulam a declaração 

de nulidade de ato de consolidação da propriedade e aquisição via leilão 

extrajudicial realizado pelo requerido do imóvel sob a matrícula nº 27946 e 

matrícula nº 20984.

 Todavia, de análise dos autos, bem como da ação de imissão na posse 

intentado pelo requerido em desfavor dos autores, código 289426, 

verifica-se que o ato imputado ao autor foi de fato realizado pela Caixa 

Econômica Federal e tal ato é objeto de outra ação anulatória junto ao 

Juízo da 2ª Vara Federal em Cuiabá nº 730-85.2015.4.01.2500. Reputo 

também que há pedido idêntico na ação possessória em sede de 

reconvenção em que foi indicada a Caixa Econômica Federal em 

litisconsórcio passivo com o requerido destes autos, pendentes de análise 

(código 295325).

 Desta feita, devem os requerentes emendar a inicial nestes autos para 

inclusão da instituição financeira mencionada eis que diretamente 

relacionada ao ato alvo do pedido anulatório, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único do CPC.

Devem também autores emendar o pedido para juntada de cópia da inicial, 

da contestação e da sentença dos autos que tramitam junto à Justiça 

Federal, bem como de certidão de interposição de recurso junto ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de análise quanto à 

litispendência dos pedidos neste feito e àquela ação.

Por fim, devem emendar ainda a inicial para juntada de cópia integral e 

atualizada da matrícula do imóvel alvo dos pedidos de anulação nº 20.984 

oriunda do CRI desta Comarca.

Posto isso, concedo ao procurador dos requerentes o prazo de 15 

(quinze) dias, para suprir as faltas apontadas, sob pena de indeferimento.

Sem prejuízo das determinações supra, dada a conexão dos pedidos 

neste feito com a ação de imissão na posse de código 289426, determino 

o retorno dos autos à secretaria para proceder ao apensamento aos 

autos de referência.

Outrossim, no que tange a renúncia noticiada à fl. 72 pelo patrono dos 

requerentes, estando preenchidos os requisitos legais, homologo a 

renúncia do patrono dos requerentes.

Todavia, considerando que conforme preceitua o §2º do Código de 

Processo Civil, deve o patrono continuar na representação dos mandantes 

pelos 10 dias seguintes a homologação da renúncia, considerando que 

foram encontradas diversas irregularidades que obstam o recebimento do 

feito, determino que a intimação para emenda seja direcionada ao 

mandante, para fins de regularização da lide.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intimem-se pessoalmente os 

autores no endereço indicado na inicial para constituírem novo patrono 

nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento pelo abandono.

Com a emenda, voltem os autos conclusos para análise.

Decorrido os prazo, inerte, voltem-me conclusos pra sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228428 Nr: 17078-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 305 de 798



 Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S/A, em face de Vagner Constantino Guimarães, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

As partes compuseram acordo (fl.40/41) e o mesmo foi homologado em fl. 

42. Contudo, à fl. 46 a parte exequente postula pela desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Honorários advocatícios e eventuais custas remanescentes as expensas 

do exequente, visto que desistente da ação, nos termos do artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254111 Nr: 19954-88.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Geraldo Martins de Freitas em 

desfavor de Unimed Vale do Sepotuba, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, este Juízo proferiu sentença com 

resolução do mérito (fls. 224/227), a qual foi parcialmente alterada por 

meio do acórdão fls. 280/288, com a minoração do valor concernente a 

condenação por dano material.

Contudo, em manifestação de fls. 291/292 as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos, pugnado por sua homologação.

Instadas às partes (fl. 293), a requerida manifestou quanto a homologação 

do acordo, com a atribuição à mesma a responsabilidade pelo pagamento 

das custas.

As partes informaram o cumprimento do acordo, com a juntada de 

comprovante de pagamento às fls. 296/297 e 308.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso e considerando o pagamento do crédito, JULGO EXTINTO o 

presente feito pelo pagamento do crédito cobrado, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte requerida.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 19059-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Israel de Oliveira Gomes 

em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Após o transito em julgado, a parte exequente pugnou o recebimento do 

cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência (fl. 141v).

Devidamente intimado (fl. 269), o executado realizou o pagamento 

espontâneo do crédito cobrado em fls. 239/v, pugnando 

concomitantemente pela extinção do feito.

Por conseguinte, foi expedido alvará em favor dos exequentes (fl. 252).

Intimado do levantamento dos valores, as partes permaneceram inertes.

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277162 Nr: 6707-06.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCAL GRANITOS MARMORES E CALCÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J . OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - 

OAB:OAB/ES 10.159, MARCELO PEPPE DINIZ - OAB:14.928/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança de duplicatas ajuizada por Gramarcal 

Granitos Marmores e Calcários LTDA. em desfavor de R.J. Oliveira 

Comércio de vidros - ME, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 94/96, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes dispensadas 

conforme art. 90 § 3° do Código de Processo Civil.

Diante da renúncia do prazo recursal (fl.95 item 08), arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256690 Nr: 22003-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS, VALMIR JOSE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. PEREIRA E PIANA LTDA - ME, AYMORE 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CLV MULTIMARCAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Daniel Junior Mateus de 

Medeiros e Valmir José dos Santos em face de Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

A parte exequente pugnou pelo cumprimento integral do acordo 

entabulado entre as partes homologado em audiência de conciliação (fl. 

129) objetivando o percebimento de honorários advocatícios.

Devidamente intimado (fl. 164), o executado realizou o pagamento 

espontâneo do crédito cobrado em fl. 165/v pugnando concomitantemente 

pela extinção do feito.

Por conseguinte, foi expedido alvará em favor da parte exequente (fl. 

171).

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas e despesas remanescentes as expensas da parte 

executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202396 Nr: 16651-37.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEKSON BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Jekson 

Borges Oliveira, em desfavor de Oi Movel S/A, objetivando o pagamento 

da quantia de R$ 14.820,44 definidos em sentença proferida a fl. 66-68 e 

honorários de sucumbência definidos no acórdão à fl.99, fixado em 20% 

do valor do débito.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263708 Nr: 27447-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado às fls. 287 e 292, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 

485, inciso I c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas remanescentes pelo requerente. Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 8488-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, RODRIGO CALETTI DEON, 

IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA 

APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM FEIJÓ, JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, 

AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ SCHELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOÉ APARECIDO DA COSTA - 

OAB:11.666-SSP/PR

 Vistos,

Inicialmente, atente-se à Gestora Judiciária quanto ao cumprimento da 

integralidade das determinações de fls. 924/926, procedendo-se o 

levantamento de alvará em favor dos executados, certificando-se nos 

autos o saldo remanescente disposto na Conta Única.

Ante o pedido de fl. 933, determino o levantamento de alvará do saldo 

remanescente em favor do exequente, atentando-se aos dados bancários 

e aos poderes outorgados na procuração.

Após, intime-se o exequente para que apresente nos autos planilha 

atualizado do crédito, procedendo-se a compensação dos valores 

levantados.

Por fim, defiro a penhora de crédito nos autos n.º 7377-25.2010.811.0055 

– Código n.º 128466 em trâmite perante esta Vara Cível, limitado ao valor 

do débito executado, a qual deverá ser averbada, com destaque, nos 

referidos autos, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, 

realizando o a intimação do(s) executado(s) naqueles autos para, 

querendo, se manifestar no prazo legal.
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Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 20836-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEIR FELISBINO DE MENEZES CAETANO, CÍCERO 

CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiro ajuizado por Soleir Felisbino de 

Menezes Caetano e Cícero Caetano da Silva em desfavor de Rodrigo 

Mischiatti, distribuído por dependência ao processo de execução n° 

2467-23.2008.811.0055 – Código n.º 103636.

Contudo, extrai-se da exordial que os embargantes pugnaram pela 

desistência do feito, ante a desistência do exequente/embargado no 

prosseguimento do pedido de fraude à execução em relação à alienação 

do imóvel de matrícula nº 15705 oriundo do CRI de Rosário Oeste/MT, 

conforme petição à fl. 506, formulado nos autos principais.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Considerando a desistência do pedido formulado pelo embargante em face 

do pedido de desistência do embargado/exequente nos autos em apenso 

(fls. 506) pertinente o pedido em razão da perda do objeto da presente 

demanda caso o embargante optasse pelo prosseguimento do feito.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pelos embargantes, visto que desistem 

da ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, 

entretanto, suspensas em razão da gratuidade que defiro neste ato.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289515 Nr: 16650-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Silvio Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8.125/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:12476/MS

 Vistos,

Cuida-se de embargos à execução proposto por Rafael Silvio Barbieri em 

face dos autos de execução de título extrajudicial n.º 

7752-31.2007.811.0055 – Código n.º 100678 ajuizada por HSBC Bank 

Brasil S/A Banco Multiplo, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Sustenta a embargante que ocorreu a prescrição da dívida oriunda do 

contrato de abertura de crédito fixo com repasse da finame nº 

0879-098913-7 e alega a nulidade da citação por edital, tendo em vista não 

terem se esgotados os meios para citar pessoalmente o executado.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, concedo a parte embargante benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Recebo os presentes embargos para processamento, sem efeito 

suspensivo, consoante o artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceituam os artigos 920, inciso I do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido para intimação do co-executado Rafael Silvio Barbieri eis 

que citado por edital, não surtindo qualquer efeito nova intimação por edital 

para habilitação em substituição do genitor falecido.

Outrossim, verifica-se da certidão de óbito que o de cujus deixou além do 

executado supra outros 4 herdeiros, sendo necessária a citação destes 

para figurarem no polo passivo, observados os limites de eventual 

herança.

Aguarde-se o decurso do prazo definido no despacho de fl. 321/v, 

certificando-se o ocorrido.

Apresentado pedido de habilitação dos demais herdeiros ou espólio, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 6443-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 [...]Para tanto, nomeio a Real Brasil Consultoria para a realização de 

perícia nos autos, devendo se atentar quanto às taxas informadas pelo 

banco e a tabela de taxas e tarifas bancárias públicas disponibilizadas na 

agência e no Banco Central.Intime-se o perito para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando as partes cientes de que 

os contatos profissionais, o currículo e a documentação do perito se 

encontram em prontuário disponível para consulta em cartório. Havendo 

escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de perito.Em 

caso de concordância, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se 

ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o 

perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos 

conclusos a seguir para arbitramento.Em caso de concordância do valor 

proposto, intimem-se as partes para procederem ao recolhimento dos 

honorários - 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do 

artigo 95 do Código de Processo civil - no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de se reputar prejudicada a perícia. Recolhido os honorários, 
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intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. As partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

poderão indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail 

para contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos e se 

manifestarem acerca da necessidade de outras provas.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Darlene 

Almeida de Carvalho em face de Bradesco Financiamento S/A, objetivando 

o recebimento de saldo remanescente da condenação fixada na sentença 

de fls. 59/61.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de 

R$2.893,91 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e um 

centavos), indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

de fl. 87.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), consoante cálculo já 

apresentado pelo exequente à fl. 89, vindo-me os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos constantes na petição de fl. 88.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169227 Nr: 10107-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA ME, 

LUCAS CASUSA JERONIMO, EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos,

Considerando-se o pedido, defiro a pesquisa de veículos em nome dos 

executados via RENAJUD, a qual restou infrutífera, consoante extratos 

anexos.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens 

penhoráveis ou diligências diversas das já realizada pelo Juízo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 7625-88.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LUCAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Arlindo Lucas 

da Silva em face de Luis Gustavo Uhlmann, objetivando o recebimento de 

valores arbitrados da sentença de fls. 182/184, mantidos pelo acórdão de 

fls. 247/251, com a majoração de honorários sucumbenciais à fl. 357.

Conduto, analisando detidamente as planilhas colacionadas aos autos às 

fls. 370V/372, verifica-se que o douto advogado procedeu a inclusão de 

honorários sucumbenciais por duas vezes.

Denota-se que o patrono calculou honorários sucumbenciais de 10% 

sobre o valor das condenações nas planilhas de fls. 270V (dano material) 

e fl. 371 (danos morais). E, com o valor obtido dos mencionados cálculos, 

acrescentou 15% de honorários sucumbenciais, conforme planilha de fl. 

271V.

Por fim, somou o valor das três planilhas para a obtenção do valor total 

contido no pedido de cumprimento de sentença, conforme planilha de fl. 

372.

Posto isso, intime-se o requerente para retificar os valores que serão 

executados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276699 Nr: 6321-73.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KOWALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se nova carta precatória para tentativa de citação do requerido 

Claudio Kowalski, encaminhando-se cópia das certidões de fls. 127 e 142.

Caso reste prejudicada a citação pessoal do executado, atente-se ao Sr. 

Oficial Justiça para o procedimento previsto no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, devendo justificar expressamente os fatos que ensejaram 

ou não a realização da citação por hora certa.

Expeça-se o necessário, às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211416 Nr: 3163-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em 

aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em 

espécie. “Na conversão da execução para entrega de coisa em execução 

por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente 

em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013). Necessária a minoração dos 

honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência 

aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC. (Ap 171715/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) (grifo 

n o s s o ) . F i r m a d a  e s s a  p r e m i s s a ,  a d o t o  a s  s e g u i n t e s 

providências:Inicialmente, rejeito o cálculo apresentado pelo exequente à 

fl. 61, visto que não há informação de que a cotação foi baseada na data 

em que a obrigação deveria ser cumprida.Oficie-se ao IMEA para que 

informe a cotação da saca de 60Kg de soja na cidade de Tangará da 

Serra/MT em 30/03/2015.Com as respostas, intime-se o exequente para 

colacionar aos atos memorial descritivo do débito, utilizando-se a média da 

cotação apresentada pela entidade oficiada.Com a apresentação do 

competente cálculo encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.Cumpra-se e se intime, às providências.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, GABRIELA 

MASCARENHAS FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO 

PIRES RAMOS NETO - OAB:OAB/MG 150.225

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

464467-0/2018 expedido nos autos, valor R$10.752,09, beneficiário 

FERNANDA CRISTINA BOLIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140315 Nr: 10868-06.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEDRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

464248-1/2018 expedido nos autos, valor R$ 2.171,75, beneficiário JAIR 

DEMETRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151986 Nr: 595-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PONCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido 

nos autos, as folhas 196, valor R$ 108,70, BENEFICIARIO VALDOMIRO 

JORLANDO JUNIOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59581 Nr: 1226-48.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 778/782.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59581 Nr: 1226-48.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 764/777.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240219 Nr: 8081-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226684 Nr: 15593-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido 

nos autos, as folhas.177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226684 Nr: 15593-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168295 Nr: 8771-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

464276-7/2018 expedido nos autos, valor R$ 250,31, beneficiário banco 

bradesco.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 6455-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REZENDE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

464266-P/2018 expedido nos autos, valor R$ 151,25, beneficiário banco 

bradesco.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMNR, SMNR, MARCIA APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 6.363, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20.956/B

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido as 

folhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso 

Fontelles - OAB:119.910 OAB/RJ

 Intimação do EXECUTADO para que fiquem ciente do alvará eletrônico n. 

457238-6/2018, 457237-8/2018, 457236-P expedido nos autos, valor R$ 

25.431,48, 838,47 E 68,07, beneficiário banco Volkswagen.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60108 Nr: 1714-03.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESAR TADEU LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Júlio César de Carvalho Júnior - OAB:10032, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, Rafael Barroso 

Fontelles - OAB:119.910 OAB/RJ

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico expedido 

nos autos, as folhas.739.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178253 Nr: 20378-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRINEU KRAMPE, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, PERCEVAL FRITSCH, DAVI FRANCISCO 

BERNARTT, SÉRGIO EVARISTO VARNIER, CELSON TEBALDI, OSMAR 

FREITAS DE MEDEIROS, SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS, ALZIRA NANMI 

YANO, PAULO ANTONIO HUBER, TERESA SEIKE, ARI SEIBEL, ANA 

PAULA MAGRO, ROBERTO CELESTE MAURO, EDIR HENRIQUETA DOSSA 

ZAMBONI, GRAZIELA MAGRO, SERGIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 710.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO novamente o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente às fls. 168 em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fl. 159).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 
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administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181776 Nr: 23864-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA, TOSHIO 

YONEGURA, PAULO HODEKI YONEGURA, JULIO KELZO YONEGURA, 

TEREZA KIOKO YONEGURA, IZABEL NOBUE YONEGURA, YARA HISAI 

SATO, JULIA NAOMI TAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diligêncie-se junto aos entes conveniados para a obtenção do endereço 

atualizado dos requeridos, promovendo-se a citação dos mesmos.

Frustrada a localiazação de novos endereços ou frustrada a citação dos 

mesmos, intime-se o autor para que promova a citação., requerendo o que 

reputar necessário para tanto..

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187078 Nr: 4288-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICAELLE MARIA MONTEIRO E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 98/99 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 102).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297911 Nr: 23134-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR SALVADOR FARIAS DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 

56.918

 [...]Assim, suficientemente demonstrada à posse do bem, defiro a liminar 

postulada, a fim de suspender as medidas constritivas apenas sobre o 

bem litigioso objeto dos embargos, mantendo-se a posse do imóvel com o 

embargante. Com fulcro no princípio da cooperação, proceda-se a 

averbação da existência da presente ação junto à matrícula n.º 21.487 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.Expeça-se 

mandado de manutenção na posse.Cite-se o embargado para que, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

679 do Código de Processo Civil.Certifique-se nos autos principais o teor 

desta decisão.Intimem-se e se cumpra. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292484 Nr: 19026-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

A defesa não alegou preliminares nem juntou documentos, motivo pelo 

qual deixo de aplicar o art. 409 do CPP.

Nos termos do art. 410 do CPP, designo audiência de instrução, 

interrogatório e julgamento para o dia 14/01/2019, às 16h 30 min, devendo 

constar no mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo que as 

alegações finais serão oferecidas na mesma solenidade.

Intimem-se e requisitem-se o réu e os policiais a serem inquiridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276105 Nr: 5767-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, EDILSON 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Vistos,

 Considerando que os sentenciados manifestaram o desejo de recorrer da 

sentença, recebo os recursos e determino a intimação das partes para 

razões e contrarrazões.

Com as peças acima, encaminhe-se o feito para julgamento.

 Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000747-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE KATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 
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prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002417-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 17117502. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 17096561, no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002413-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

16162721), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 17116950. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

produtos ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em 

seguida, intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 

dias), se manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) 

reclamante. Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação 

de resposta ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos 

para sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 69/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Janaína Siqueira Costa Vicarri, mat.25267, 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 15 dias de férias referente ao 

exercício, no período de 8 a 22/1/201 9.

 RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira - matricula 3199 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde no período de 8 a 22/1/2019.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde,

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 Portaria n. 69/2018-cnpar -DF

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Janaína Siqueira Costa Vicarri, mat.25267, 

Analista Judiciária, designada para exercer a função de Gestora Judiciária 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 15 dias de férias referente ao 

exercício, no período de 8 a 22/1/201 9.

 RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira - matricula 3199 

para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde no período de 8 a 22/1/2019.

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde,

 Cássio Luís Furim
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 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002156-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. (AUTOR(A))

M. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002156-30.2017.8.11.0045 

AUTOR: DANIEL ALVES DE SOUZA, MARIA LUIZA DA SILVA RÉU: ESTE 

JUÍZO Vistos etc. Cuida-se de Dissolução de Sociedade de Fato em que 

os interessados pretendem o reconhecimento da dissolução da união 

estável. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. Ao 

excursionar o exame a respeito do manancial de provas encartadas nos 

autos, verifica-se que os requerentes mantiveram relacionamento 

amoroso-afetivo, e tal relacionamento pode ser comprovado por meio da 

escritura pública juntada na inicial. Assim, desnecessária se faz a 

comprovação de outros elementos caracterizadores da união estável de 

forma que somente cabe analisar acerca da dissolução do vínculo, visto 

que as demais questões restaram devidamente acordadas e 

estabelecidas entre as partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre o casal para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão, e como consequência: a) DECLARAR e reconhecer a existência 

da união estável entrelaçada entre os requerentes, com espeque no teor 

do art. 226, § 3º da CRFB/88, do art. 1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º 

da Lei n° 9.278/1996; b) DECRETAR a dissolução da união estável 

estabelecida entre os acordantes; c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Isentos de custas e/ou emolumentos 

em razão da gratuidade de justiça deferida neste ato. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

junho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002426-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OADE EVANGELISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002426-54.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: OADE EVANGELISTA FERREIRA Vistos etc. I. 

Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Lucas 

do Rio Verde-MT, 28 de julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002721-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002721-91.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: VALDIR JOSE BASSANI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. I. Analisando a petição inicial, pode-se notar que intenciona 

o autor liquidar e executar uma sentença proferida em outra unidade 

jurisdicional, notadamente em outra unidade da Federação. É certo que a 

lei n.º 7.347, de 24 de Julho de 1.985 é clara ao aduzir que: Art. 18. Nas 

ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais. No entanto, tal 

determinação vale para a ação de conhecimento, onde evidentemente 

impera o interesse coletivo ou individual homogêneo. No caso de 

liquidação ou execução de sentença proferida em ação civil pública, o 

interesse em litígio é puramente privado e disponível, de forma que é 

plenamente cabível o recolhimento de custas, conforme já decidido pelos 

tribunais pátrios. Nesse sentido: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

00675809620138260000 SP 0067580-96.2013.8.26.0000 (TJ-SP). Data de 

publicação: 23/05/2013. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Custas 

iniciais. Recolhimento devido. Instauração de novo contraditório. Decisão 

correta. RECURSO IMPROVIDO. Se eventualmente tal ação fosse efetivada 

no bojo dos próprios autos, sequer haveria cobrança de custas, nos 

termos do item 6.7.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT. No entanto, no caso 

como no dos autos, a distribuição e processamento da ação encontra-se 

sujeita ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, conforme 

determina o item 6.7.1.1 da regulamentação administrativa de regência ora 

citada. Parágrafo único. Quando o cumprimento da sentença for 

proveniente de outro juízo (artigo 516 do CPC), a distribuição ao juízo 

competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada. Na mesma 

esteira, podemos concluir que, sendo à execução de sentença emanada 

de outro juízo aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título 

executivo judicial, as custas e taxa judiciária devem ter como relação o 

montante do valor pleiteado na causa. Ademais, não há porque deferir o 

recolhimento das custas ao final do processo, eis que não fora sequer 

alegado um motivo para tal. Portanto, não tendo sida requerida a justiça 

gratuita e não sendo recolhidas as custas processuais, determino que 

sejam os autores intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as custas do processo, sob pena de extinção com a consequente baixa 

na distribuição. II. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 

agosto de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003329-89.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDNILSON RODRIGUES ALVES Vistos etc. I. O valor da causa em ação de 

busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 tem expressão 

econômica clara e precisa, qual seja, o valor da dívida. Isso porque, o 

escopo final da instituição financeira é o pagamento integral do débito, 

sendo a retomada do bem apenas um meio para consecução do objetivo 

maior. II. Nesta senda, tem-se que o valor da causa na ação de busca e 

apreensão deve corresponder ao montante das prestações vencidas 

inadimplidas (com os encargos moratórios eventualmente incidentes), bem 

como das prestações vincendas, ou seja, ao valor integral do débito. 

Nesse sentido: “AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 259, I, DO CPC. 
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EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. POSIÇÃO 

PERFILHADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira dos precedentes do C. STJ, para 

efeito de atribuição do valor da causa em ação de busca e apreensão de 

bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, é de ser 

considerado o saldo contratual devedor em aberto (parcelas vencidas e 

vincendas). Sob pena de suprimir um grau de jurisdição, caberá ao Juiz a 

quo decidir sobre o pedido de liminar de busca e apreensão do bem 

descrito na petição inicial. (TJSP - Relator(a): Adilson de Araujo; Comarca: 

Poá; Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016)” III. In casu, a despeito de o 

autor ter instruído a petição inicial com planilha de débito no valor de R$ 

22.386,82 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois 

centavos), atribuiu à causa o valor de R$ 5.676,90 (cinco mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e noventa centavos). IV. Sendo assim, e atento ao 

que dispõe o § 3º do art. 292 do CPC, CORRIJO DE OFÍCIO o valor da 

causa para o montante de R$ 22.386,82 (vinte e dois mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Procedam-se as alterações 

pertinentes. V. Em seguida, intime-se a parte autora para o recolhimento 

da diferença das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo (CPC, art. 290). VI. Nos termos do disposto 

no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, deverá a parte autora 

promover a juntada das guias das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos. VII. Após, retornem 

conclusos. VIII. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 13 de 

setembro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003642-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ARNALDO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003642-50.2017.8.11.0045 

AUTOR: ELIANE ARNALDO DIAS RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos etc. 1. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, 

uma vez que a ata que analisou as denúncias menciona que a Comissão 

fez verificações e pareceres, cuja documentação não foi juntada no 

presente feito. Chama atenção o fato de que a autora chega a mencionar 

o mérito do motivo da exclusão (a existência de um companheiro, cuja 

renda somada com a da autora ultrapassa o limite estabelecido). Desta 

forma, não visualizamos a probabilidade do direito que fosse suficiente 

para suspender o sorteio e assim causar tumulto quanto à pretensão das 

centenas de outras pessoas que estão neste momento participando do 

evento. 2. Assim, considerando as circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, deduz-se que a requerente não logrou êxito em 

demonstrar, de plano, qualquer irregularidade/nulidade relacionada à 

decisão proferida pelos membros do Conselho Municipal de Habitação 

quanto à sua exclusão da lista dos pré-selecionados para o Programa 

Habitacional Vida Nova I, a ensejar a suspensão do sorteio pelo Poder 

Judiciário, dependendo, para comprovação do alegado, da devida 

instrução processual. 3. Frisa-se ainda que a decisão administrativa está, 

em um primeiro enfoque, devidamente fundamentada e motivada – 

circunstâncias que descaracterizam a existência de prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações – ‘probabilidade do direito imediata’ ou 

‘fumus boni iuris’ 4. Cite-se o município para apresentar contestação no 

prazo legal, sendo dispensada a audiência de conciliação, dada a 

natureza do direito invocado (indisponibilidade). Lucas do Rio Verde-MT, 

19 de setembro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. G. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATORIA 

NEGATIVA APORTADA AO FEITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

OFÍCIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004389-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004389-63.2018.8.11.0045 para dia 20 

/03/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002069-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ANTONIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1002069-40.2018.8.11.0045 para dia 27 

/03/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM HILBIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002372-54.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: RUBEM HILBIG REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Cumpra-se integralmente e com urgência o ato 

decisório retro. 2. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de 

dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100874 Nr: 6567-41.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATIAS DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Douto Advogado da parte autora para que no prazo legal 

apresente procuração com fins específicos para ser possível o 

levantamento dos valores depositados as fls,154 ou aporte ao feito os 

dados bancários da parte autora para o levantamento dos valores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004822-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE FAGUNDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MARTINELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004822-67.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: CARLOS ANDRE FAGUNDES EMBARGADO: OSVALDO 

MARTINELLO Vistos. 1. Carlos André Fagundes, devidamente qualificado, 

propôs o presente Embargos de Terceiro em face de Osvaldo Martinello, 

também identificado, aduzindo, em síntese, ser o legítimo proprietário e 

possuidor do veículo Hyundai Elantra GLS, placa OAZ-4588, Chassi 

KMHDH41EBDU451143, ano 2012/2013, cor branca, adquirido do 

executado nos autos 1001115-62.2016.8.11.0045 (José Federisi) em 

11/08/2016. Pede liminarmente a baixa da constrição judicial que recai 

sobre o veículo. Juntou documentos. Após, vieram conclusos para 

deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 

678 do CPC que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o 

domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas 

sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou 

a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

São quatro, portanto, os requisitos para a oposição dos embargos de 

terceiro: a) a existência de um ato de constrição ou ameaça de constrição; 

b) que se obedeça ao prazo fixado no artigo 675 do Código de Processo 

Civil; c) que o embargante seja terceiro ou equiparado a terceiro; d) que o 

embargante seja proprietário ou possuidor da coisa. O primeiro decorre da 

evidente constatação de que a alegada restrição emana da decisão 

proferida nos Autos de execução por quantia certa contra devedor 

solvente que tramita neste juízo sob o n. 1001115-62.2016.8.11.0045, 

consoante cópia acostada no id. 16464228, item 4. O segundo requisito 

também resta comprovado, já que os embargos podem ser opostos a 

qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em 

julgado a sentença, e, no processo de execução, até cinco dias depois da 

arrematação, adjudicação ou remissão, mas sempre antes da assinatura 

da respectiva carta (CPC, art. 675). Dos autos também se extrai, num juízo 

sumário de cognição, que os embargantes se afiguram como terceiros, 

bastando para apurar tal fato verificar que não são partes, nem autor, nem 

réu, nem substituídos processuais no feito onde se deu o ato de restrição 

judicial para futura constrição. Comprovado, portanto, pelo menos 

preliminarmente, o terceiro requisito. No que tange ao quarto requisito, 

importante consignar que a verificação da posse/propriedade nesta fase 

dos embargos de terceiro deve ser sumária e superficial, destinada 

apenas a orientar a análise do pedido liminar. Não se exige, neste 

momento, a prova plena e cabal da posse/propriedade do embargante, que 

deverá ser verificada somente a final, mas sim uma prova sumária de sua 

posse (art. 677, CPC). Se assim é, sob o lume deste vetor, tenho que 

restou demonstrada, num juízo eminentemente preliminar, a 

posse/propriedade do embargante sobre o veículo restrito, conforme se 

vê dos documentos coligidos, notadamente do contrato de compra e 

venda datado de 11/08/2016 e com reconhecimento de firma 

contemporâneo (id. 16464229 - Pág. 1/2). 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

nos artigos 674, 675 e 678 do CPC, recebo nesta data os embargos, para 

discussão, determinando a suspensão do processo principal somente 

quanto ao(s) bem(ns) embargado(s), o que deverá ser certificado nos 

autos principais e, ainda, defiro parcialmente o pedido liminar realizado na 

inicial, para o fim de suspender a restrição de circulação que recai sobre o 

bem móvel apontado, medida suficiente para afastar o risco de apreensão, 

devendo, contudo, permanecer até a análise de mérito, a restrição para 

venda/alienação sobre o referido bem. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cite-se o embargado para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar 

contestação, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante. 6. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005293-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (AUTOR(A))

G. B. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BEUKHOF OAB - 931.734.581-68 (REPRESENTANTE)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1005293-83.2018.8.11.0045. 1. Da Guarda. Com efeito, como 

forma de concretizar a aplicação do princípio da prevalência e da 

preservação dos interesses da criança e do adolescente [art. 203, inciso 

I, art. 205, art. 226 e art. 227, todos da CRFB/88 e art. 6.º da Lei n.º 

8.069/1990] deflui-se, por inferência racional, que o menor deve ser criado 

no ambiente que melhor assegure o bem-estar físico, psicológico e 

espiritual. Alterações drásticas na guarda de menor devem ser evitadas, 

visto que, como regra, são prejudiciais à criança, na medida em que 

acarretam modificação da rotina de vida e de seus referenciais e podem 

originar transtornos emocionais e/ou traumas psicológico, decorrentes da 

inserção em meio ao qual não está acostumada a conviver. Isso significa 

dizer, por força de proposição lógica, que, sem a demonstração de fato 

novo superveniente, relevante e grave, hábil a comprovar que o menor se 

encontra em situação de risco, não se mostra prudente realizar a 

modificação da guarda. Segundo os informes produzidos no processo, é 

possível divisar que subsistem evidências concretas que demonstram que 

a autora (mãe biológica) do infante possui a guarda de fato da menor 

desde o término do relacionamento do casal. Esta circunstância 

caracteriza a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’). 2. Do 

Arbitramento de Alimentos. Primeiramente, com fundamento no poder geral 

de cautela do juiz [art. 297 do Código de Processo Civil/2015] e como 

medida para melhor equacionar a aplicabilidade do binômio 

necessidade-possibilidade, com fundamento no teor do art. 20 da Lei n.º 

5.478/1968, Determino a realização de consulta ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o propósito de obter a última declaração de imposto de renda 

do requerido, cujo resultado faz parte integrante desta decisão judicial. A 

obrigação alimentar deve ser arbitrada mediante a instituição de vínculo de 

proporcionalidade, determinado entre a necessidade de quem o 

postula/aufere e a possibilidade de quem é chamado a prestá-la [art. 

1.694, § 1.º do Código Civil]. O ‘quantum’ a ser arbitrado a título de 

alimentos deve guardar correspondência com a tríade 

necessidade/possibilidade e proporcionalidade. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a paternidade do 

menor desponta como fato inquestionável na relação processual conforme 

se evola do teor do documento arquivado no evento n.º 16945120 do 

Sistema PJe. Na hipótese concreta, o arbitramento judicial da obrigação 

alimentar constitui medida adequada para fins de suprir as necessidades 

presumíveis do infante — próprias da idade que atualmente ostenta. 

Examinando o contexto de provas produzido no processo, denota-se, 

máxime do teor das declarações de imposto de renda, obtidas através de 

consulta no Sistema InfoJud, que o réu desempenha a profissão de 

produtor rural e auferiu renda total declarada líquida, no ano exercício 

2017, equivalente a R$ 157.405,28 (cento e cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos), e R$ 2.203,69 (dois 

mil, duzentos e três reais e sessenta e nove centavos), recebidos de 

recebidos de pessoa jurídica, o que totalizou a quantia de R$ 159.608,97 
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(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete 

centavos), o que equivale a, na média mensal, a R$ 13.300,74 (treze mil, 

trezentos reais e setenta e quatro centavos). O requerente, também, é 

proprietário de área de terras rurais e maquinário agrícola de alto valor (R$ 

273.575,14). A prova produzida demonstra ainda que o réu não é 

responsável por obrigações pecuniárias de grande vulto. Por conseguinte, 

diante deste compasso de ideias, em que restou demonstrada a 

necessidade do menor auferir alimentos, considerando-se a abordagem 

d a s  c i r c u n s t â n c i a s  r e l a t i v a s  a o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, penso que a verba alimentar 

deva ser fixada na proporção de 314,47% do valor do salário-mínimo 

(quantia em dinheiro que atualmente equivale a R$ 3.000,00 e, ao mesmo 

tempo, representa 22,55% dos rendimentos do requerido —, patamar que 

considero melhor se adaptar a situação econômico-financeira que o réu 

desfruta, o qual dispõe de rendimentos suficientes para contribuir com o 

sustento e desenvolvimento de sua prole. Portanto, diante desta 

perspectiva, Defiro Parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim 

de: a) com lastro no conteúdo normativo do art. 1.694 e do art. 1.695, 

ambos do Código Civil c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, Fixar os 

alimentos provisórios, devidos pelo autor à menor, na proporção 

equivalente a 314,47% do valor do salário mínimo, contabilizados a partir 

da data da citação; b) Determino a guarda provisória, por prazo 

indeterminado, do menor Gabriel Beukhof Ceolin, em favor da requerente 

Suzana Beukof, com espeque no conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e 

art. 35, ambos da Lei n.º 8.069/1990. Com lastro no teor do art. 695 do 

Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a 

remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá 

proceder à realização de audiência de conciliação/mediação no dia 13 de 

março de 2019, às 15h00min. Intime-se a requerente, através do 

advogado constituído, via DJe. Proceda-se à citação e à intimação do réu. 

O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. O processo deverá tramitar em segredo de justiça [art. 189, inciso II 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005293-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (AUTOR(A))

G. B. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA BEUKHOF OAB - 931.734.581-68 (REPRESENTANTE)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. (RÉU)

 

INTIMO a parte autora por seu procurador para que providencie o 

pagamento das taxas e custas processuais e da diligência do oficial de 

justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004242-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROMULO SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004242-71.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001579-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001579-52.2017.8.11.0045. Proceda-se à intimação do 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o 

conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença. Após, voltem os 

autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. A. (AUTOR(A))

A. V. D. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. D. S. E. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002984-89.2018.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual pela irregularidade de 

representação, Determino que se intime a advogada que patrocina os 

interesses dos autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a 

juntada de procuração atualizada, hábil a documentar a regularidade da 

sua condição de patrona dos requerentes, sob pena de extinção do feito 

[art. 76, § 1.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002085-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DOS SANTOS FOCHEZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002085-91.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 
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Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001939-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MADALENA VEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001939-50.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002237-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENI TONETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002237-42.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ARAUJO FONTENELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000497-83.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005292-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005292-98.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 13 de março 

de 2019, às 14h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 

de dezembro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY DOS SANTOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000941-19.2017.8.11.0045. Designo o dia 09 de abril de 

2019, às 13h30min, para realização de audiência de instrução. Com 

fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado 

consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca 

do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 

455 do Código de Processo Civil. Intime-se a autora, mediante a expedição 

de mandado judicial , registrando-se que o não-comparecimento à 

audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da 

confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Expeça-se carta 

precatória com a finalidade de proceder-se a coleta do depoimento 

pessoal do réu. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de partes no presente processo, 

com o objetivo de atualizar o endereço do requerido, registrando-se o 

referencial informado na petição acostada ao ID n.º 14305181, pág. 2. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001574-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA GOMES DE SOUZA LOUSADA (RÉU)

BELONI ROCKOMBACK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE MORAES OAB - MS0013740S (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001574-64.2016.8.11.0045. Compulsando o processo, 

depreende-se que a executada Beloni Rockomback, através do advogado 

constituído, formulou requerimento, instante em que noticiou a quitação da 

sua quota-parte, referente ao pagamento das custas judiciais e dos 

honorários de advogado (eventos n.º 11303871 e 11303883). Portanto, 

apenas como medida de prudência, levando-se por linha de estima que o 

pedido de cumprimento de sentença foi formulado contra ambas as 
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requeridas, Determino a intimação da exequente Roberta Nigro 

Franciscatto para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

quitação parcial da dívida e o prosseguimento do processo contra a 

executada Beloni Rockomback. Após, venham conclusos para novo 

exame. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIEL FERNANDO VARGAS (AUTOR(A))

RENATA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002089-31.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 163676 Nr: 8275-87.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINA MATIAS GOMES, SANDRYELSON 

ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Código n. 163676

Vistos etc.

 Antes de analisar o pedido de liberdade provisória/prisão domiciliar 

formulado pela autuada Laudelira Matias Gomes, intime-se o procurador da 

mesma para juntar aos autos exame médico que comprova que a mesma 

se encontra gestante (eis que somente fora juntado aos autos a 

solicitação do exame Beta HCG).

Às providências.

 De Sorriso/MT para Lucas do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018, às 

09h10min.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 163673 Nr: 8269-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, 

MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, GEAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Proc. cód. 163673

Vistos etc.

Trata-se de pedido de liberdade provisória de MARIA CAROLAINE DE 

MELO FERREIRA, sob a alegação de ausência dos requisitos 

autorizadores da prisão preventiva, eis que a indiciada possuiria emprego 

lícito e residência fixa e não faria parte de nenhuma organização 

criminosa.

Instado a se manifestar o representante ministerial opinou pela 

manutenção da prisão.

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem, as alegações da defesa vieram desacompanhadas de qualquer 

elemento de prova, não havendo qualquer fato novo tendente a modificar 

a decisão anteriormente proferida.

Ademais, a prisão da indiciada se deu por ocasião de cumprimento de 

mandado de busca e apreensão, decorrente de monitoramento da flagrada 

e seus comparsas pela Polícia Militar, os quais constataram a existência 

de traficância de drogas, na modalidade delivery, bem como ligação da 

indiciada com a Facção Comando Vermelho, motivo pelo qual constou na 

decisão invectivada a existência de fortes indícios de autoria e 

materialidade.

Destarte, nenhuma mácula há na decisão invectivada, que decretou a 

prisão preventiva, mesmo porque devidamente fundamentada e dentro das 

hipóteses legais de cabimento.

Posto isso, SUSTENTO E MANTENHO A DECISÃO HOSTILIZADA, por estar 

fundamentada e dentro das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, 

com fulcro no art. 313, incs. I e III, do CPP.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018, 09h25min.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 163673 Nr: 8269-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, 

MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, GEAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR À 

INDICIADA MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, MEDIANTE colocação 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, bem como COMPARECIMENTO 

BIMESTRAL em juízo para INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS 

ATIVIDADES.Proceda-se com o necessário para colocação da 

tornozeleira eletrônica, expedindo-se alvará de soltura e termo de 

compromisso, devendo a indiciada ser colocada imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa.Sem prejuízo, tendo em 

vista que já se avizinha o término do plantão e ante os relevantes 

argumentos do Ministério Público, extraia-se cópia do auto de prisão em 

flagrante, do pedido de liberdade provisória e da manifestação ministerial, 

encaminhando à Promotoria da Infância e Juventude para eventuais 

medidas de proteção com relação ao filho da indiciada.Ciência ao MPE e 

DPE.Às providências.Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2018, às 

10h15min.Érico de Almeida DuarteJuiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163676 Nr: 8275-87.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINA MATIAS GOMES, SANDRYELSON 

ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 INTIMO o procurador de LAUDELINA MATIAS GOMES para juntar aos 

autos exame médico que comprova que a mesma se encontra gestante 

(eis que somente fora juntado aos autos a solicitação do exame Beta 

HCG), no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005226-55.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005226-55.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes 

proposta por Popcorn Indústria e Comércio de Cereais Ltda contra CMT 

Implementos Rodoviários e Noma do Brasil S/A, em que a segunda 

requerida arguiu, como matéria preliminar de mérito, a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação, visto que deveria ter sido 

ajuizada no foro do domicílio das rés, pois não se trata de relação de 

consumo. Em resposta, a empresa requerente defendeu, em resumo, a 

aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Oportunizada a manifestação da parte contrária, decido 

imediatamente a alegação de incompetência, na forma do que preconiza o 

comando normativo do art. 64, § 2.º do Código de Processo Civil/2015. De 

acordo com a norma de regência, como forma de concretizar-se a 

aplicação da teoria finalista/subjetiva, considera-se consumidor toda 

aquela pessoa natural ou jurídica que realiza a retirada de determinado 

produto ou serviço do mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como 

destinatário final fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. 

A aquisição do produto ou serviço, para efeito de aplicação das regras 

preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a 

continuidade da cadeia produtivo-econômica, com o objetivo de satisfazer 

necessidade privada/pessoal; ou seja, o “consumidor intermediário”, que 

realiza a aquisição ou utilização do produto ou do serviço, com o objetivo 

de, direta ou indiretamente, dinamizar ou incrementar o processo 

produtivo, ao agregar valor ao negócio próprio desenvolvido, não está 

compreendido no âmbito de proteção da definição de consumidor. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 2.º da 

Lei n.º 8.078/1990. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título 

de ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhidos do 

repertório de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que 

versam a respeito de situações análogas à presente: “(…) 1 – A 

jurisprudência desta Corte sedimenta-se no sentido da adoção da teoria 

finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como 

consumidora em eventual relação de consumo, devendo, portanto, ser 

destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido (REsp 

541.867/BA). 2 – Para que o consumidor seja considerado destinatário 

econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode 

guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica 

por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o 

atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor. (…)” 

(STJ, CC n.º 92.519/SP, 2.ª Seção, Relator: Ministro Fernando Gonçalves, 

julgado em 16/02/2009). “(…) – A aquisição de bens ou a utilização de 

serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou 

incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. (…)” (STJ, 

REsp n.º 541.867/BA, 2.ª Seção, Relator: Ministro Barros Monteiro, julgado 

em 11/11/2004). “(…) Aplicação do CDC. – O que qualifica uma pessoa 

jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou 

serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas 

necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, 

nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. (…)” (STJ, 

REsp n.º 733.560/RJ, 3.ª Turma, Relator: Ministro Nancy Andrighi, julgado 

em 11/04/2006). Pois bem. Compulsando os elementos informativos 

engendrados no processo, deflui-se que a empresa Popcorn Indústria e 

Comércio de Cereais Ltda adquiriu quatro conjuntos de implementos 

rodoviários, tipo nove eixos (rodotrem graneleiro), produzidos pela 

empresa Noma do Brasil S/A e adaptados pela empresa CMT Implementos 

Rodoviários para o transporte de contêiner (bitrem porta-contêiner), pelo 

valor unitário de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), totalizando a 

soma de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Portanto, diante 

desta moldura, levando-se por linha de estima que a aquisição dos 

implementos rodoviários foi feita como forma de incremento da atividade 

empresarial, já que a “requerente é uma empresa que exporta cereais em 

larga escala para vários países do mundo” (conforme afirmado na petição 

inicial) e possui capital social de R$ 4.009.000,00 (fato não impugnado), 

conclui-se, por inferência racional, que a aquisição dos bens se 

materializou com o objetivo de realizar a integração no processo de 

produção, transformação e comercialização, haja vista que visava à 

maximização do transporte de seus produtos, sem a intermediação de 

transportadoras, para atender os prazos estabelecidos nas negociações 

comerciais com seus compradores, e com isso obter vantagem no 

mercado econômico-financeiro, o quê rechaça/desfaz a aplicação das 

normas preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes 

arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de 

similitude com a que se encontra sob enfoque: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - CLÁUSULA VÁLIDA - CONTRATO 

DE AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA O INCREMENTO DE ATIVIDADE 

PRODUTIVA - INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 59 DO STJ - 

EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO DO CONTRATO - LITIGANTES 

DETENTORAS DE CONDIÇÕES PARA DEMANDAR EM COMARCA DIVERSA 

DE SUAS SEDES - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...). 3. A 

utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento 

da atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas 

de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção. (...).” 

(STJ, CC 146.960/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 

15/03/2017). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE MEIO. CDC. INAPLICABILIDADE. NÃO 

PROVIMENTO. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o 

fim de incremento da atividade produtiva não se caracteriza como relação 

de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de 

Defesa do Consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(STJ, AgRg no Ag 958.160/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, DJe 22/03/2012). Por via de consequência, diante deste cenário, 

conclui-se que a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização, 

fundada em responsabilidade contratual, sem relação de consumo - 

notadamente porque os bens foram adquiridos para o desenvolvimento de 

atividade negocial, integrando a cadeia produtiva da empresa - deve ser 

processada e julgada pelo juízo do foro de domicílio do réu [art. 46 do 

CPC/2015; art. 94 do CPC/1973], razão pela qual deve o feito ter 

prosseguimento junto à Comarca de Sarandi/PR, local de domicílio da 

requerida Noma do Brasil S/A. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar 

tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais, os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. Tratando-se de ação de 

indenização sem relação de consumo, é competente para o 

processamento e julgamento do feito a comarca de domicílio do réu. Art. 

94, §4º do CPC. Veículos notadamente adquiridos para o desenvolvimento 

de atividade negocial, integrando a cadeia produtiva da empresa. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento 

Nº 70060954278, Nona Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Julgado em 17/08/2014). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. (...). Tratando-se de 

ação de indenização sem relação de consumo, é competente para o 

processamento e julgamento do feito a comarca de domicílio do réu. Art. 

94, §4º do CPC. Veículos notadamente adquiridos para o desenvolvimento 

de atividade negocial, integrando a cadeia produtiva da empresa. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (TJRS, Agravo Regimental Nº 70061290938, 

Nona Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

10/09/2014). Ante o exposto, devido à inexistência de relação de consumo 

e à incidência da regra do foro de domicílio do réu, com espeque no teor 

do art. 64, §3º do Código de Processo Civil/2015, ACOLHO a exceção de 

incompetência apresentada pela requerida Noma do Brasil S/A, para o fim 
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de Declinar da competência da presente ação, determinando a remessa 

dos autos à Comarca de Sarandi/PR. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005430-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005430-65.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial evidenciem 

que a autora exerceu atividade rurícola, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural [art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ]. De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005435-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON APARECIDO JONCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005435-87.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência 

de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 

ou se comprovado o esgotamento dos meios de localização da parte 

devedora, notadamente por meio do envio de intimação pela via postal no 

endereço previsto no contrato, consoante entendimento consolidado pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo [STJ, 

REsp 1398356/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 30/03/2016]. 

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

principalmente o conteúdo do documento constante no evento nº 

17083544 - pág. 6, verifica-se que a notificação extrajudicial pela via 

postal ao endereço informado pelo devedor fiduciante quando da 

contratação, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “entrega interna 

não autorizada”. Todavia, a empresa requerente não demonstrou que o 

devedor fosse pessoa desconhecida, com paradeiro ignorado, residente 

fora da circunscrição territorial do município, ou que inexistisse alguém 

para receber a notificação no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor. Nesta toada, ao esquadrinhar o contingente probatório produzido 

no processo, máxime do conteúdo do instrumento de protesto juntado aos 

autos (evento nº 17083544 – pág. 7), mostra-se inválido o protesto 

editalício, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do 

devedor, e havendo endereço certo e localizado, descabido o protesto por 

edital. Por via de consequência, diante desta moldura, à míngua de 

demonstração da ocorrência de esgotamento de todos os meios 

convencionais de notificação pessoal do devedor e devido à ausência de 

enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas no 

art. 15 da Lei n.º 9.492/1997, com fundamento no conteúdo do art. 321 do 

Código de Processo Civil, Determino que a companhia requerente promova 

a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de 

apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição do 

devedor, de forma válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000394-76.2017.811.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 
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recurso. Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de 

ilustração, lanço mão dos seguintes acórdãos paradigmas, colhido do 

repertório de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal, que 

versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que 

se encontra sob enfoque: “Embargos declaratórios. Inexistência de 

omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 

337 do RISTF). Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes 

foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso 

não se prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, 

Relator: Min. Sydney Sanches). “(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, 

quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se 

registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os 

embargos declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello). Pois 

bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, denota-se que a decisão prolatada, não exterioriza a existência 

de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão ou contradição e que a 

pretensão da embargante limita-se a rediscutir a matéria, sob a alegação 

de que não foi oportunizado ao embargante o recolhimento voluntário das 

contribuições facultativas. Todavia, importante mencionar que, na petição 

inicial, não há pedido visando o recolhimento das contribuições 

facultativas, o que rechaça a hipótese de existência de omissão na 

decisão judicial, a desafiar embargos declaratórios. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

embargante objetiva provocar a reabertura da discussão/exame da 

matéria e que inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade 

na decisão judicial, considero que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os embargos 

declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o veredicto 

anteriormente lançado. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004802-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PATRICIA SANTOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004802-13.2017.811.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero, que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, 

Defiro a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, 

para atuar no processo, o médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 13 de março de 2019, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001820-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA DO VALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001820-89.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 13158318 – pág. 1). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que a 

autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves, 

diagnosticadas sob os CID’s M542, M544, M51, M19, G58 e M79, e que 

está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o 

Laudo Pericial encartado nos eventos nº 14141888 e nº 14141945. Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 
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jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Angra Rodrigues da Silva, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício no prazo de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não 

havendo mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000667-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000667-21.2018.8.11.0045. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente à 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada aos requeridos 

Carlos Roberto Costa e Carlos Natanael Wanzeler, foi recebido por pessoa 

totalmente diversa dos réus (eventos nº 14020327 - págs. 1/2), considero 

ineficaz e não-válido o ato de citação e intimação anteriormente 

concretizado e, portanto, DECRETO a nulidade da citação. Proceda-se à 

citação dos requeridos Carlos Roberto Costa e Carlos Natanael Wanzeler, 

mediante a expedição de carta precatória, registrando-se os referenciais 

de endereço indicados na petição inicial, de acordo com a decisão judicial 

encartada no evento nº 12394326. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRES NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000693-19.2018.8.11.0045. Tendo em vista a concordância 

da autarquia requerida com os cálculos apresentados pela credora, 

requisite-se o pagamento (através de RPV) do valor principal e dos 

honorários de sucumbência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003288-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE TEREZINHA GRANDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003288-59.2016.8.11.0045. Tendo em vista a concordância 

da autarquia requerida com os cálculos apresentados pela credora, 

requisite-se o pagamento (através de RPV) do valor principal e dos 

honorários de sucumbência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003609-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUIZA BONDAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003609-94.2016.8.11.0045. Tendo em vista a concordância 

da autarquia requerida com os cálculos apresentados pela credora, 

requisite-se o pagamento (através de RPV) do valor principal e dos 

honorários de sucumbência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001197-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001197-59.2017.8.11.0045. Considerando-se que a 

Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou de apresentar impugnação 

à execução (‘vide’ guia expedientes, intimação n.º 1649493), com 

fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código de Processo 

Civil/2015, Determino que se providencie o pagamento da quantia em 

dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, mediante 

Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001874-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CESAR KORSAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001874-89.2017.8.11.0045. Considerando-se que se 

exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o 
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teor do laudo pericial, com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência 

de necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada 

a instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às 

partes, primeiramente ao autor, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, apresentem alegações finais. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001897-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001897-98.2018.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de contradição, que 

motiva/justifica a apresentação dos embargos de declaração, 

configura-se diante da existência de incoerências/discrepâncias traçadas 

entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. O vício da 

contradição tem característica endógena, pois, como é cediço, “a 

contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se 

estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição 

do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não 

decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade 

do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um 

precedente jurisprudencial, uma prova etc.)” [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 

987.769/DF, 1.ª Turma, Rel.: Min. Teori Albino Zavascki, j. 06/12/2011]. Pois 

bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, 

denota-se que a decisão judicial prolatada, não revela a existência de 

qualquer ponto obscuro, omissão, contradição ou erro material, pois 

examinou todas as questões de direito que foram suscitadas e que se 

mostraram relevantes para decisão. Ademais, não se pode olvidar, 

também, que a regra prevista no art. 60, § 8.º da Lei n.º 8.213/1991 

preconiza, de forma expressa e clara, que, sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. E foi, 

exatamente, o que aconteceu no caso concreto. A decisão judicial, que 

deferiu a tutela de urgência, ordenou a implantação do beneficio do 

auxílio-doença, de natureza transitória, e, portanto, fixou prazo para 

duração do benefício. Não foi, ainda, proferida sentença de mérito no 

processo, momento em que se avaliará a procedência/improcedência da 

pretensão de obtenção do benefício da aposentadoria por invalidez, que, 

por sua vez, em princípio, não possui prazo estimado de duração. O que o 

embargante/exequente objetiva, através da formulação dos embargos de 

declaração, é provocar a reabertura da discussão/exame da matéria, para 

efeito de reavaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial. Os embargos 

de declaração, todavia, não podem ser utilizados como sucedâneo de 

recurso, sob pena de desvio da função jurídico-processual desta 

modalidade de recurso. Este é o entendimento pacificado no âmbito da 

jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal [cf.: STF, Emb. Decl. 

nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RExtr com Ag n.º 887.865/RJ, 2.ª Turma, 

Rel.: Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2017; STF, Emb. Decl. na Recl n.º 25.382/DF, 

2.ª Turma, Rel.: Min. Edson Fachin, j. 19/05/2017]. Ante o exposto, REJEITO 

os embargos declaratórios e, como consequência, Mantenho na íntegra o 

veredicto anteriormente lançado. À míngua da existência de necessidade 

de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à autora, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005228-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PORTAL DO SABOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005228-25.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de 

Indenização ajuizada por Restaurante Portal do Sabor Ltda – ME contra 

Supergasbras Energia Ltda., em que alegou, em síntese, que firmou 

contrato de compra e venda de insumos com a empresa requerida e que 

realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Narrou que não 

obstante a realização do pagamento da dívida, a empresa requerida 

realizou registro de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Narrou que, 

em razão do ocorrido, foi submetida a danos morais. Postulou, ao final, 

pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexigibilidade do 

débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por 

danos morais. Foi deferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, ocasião 

em que registrou que o pagamento do boleto bancário se efetivou de 

forma errada, perante instituição financeira que não tinha autorização para 

realizar a liquidação da dívida. Suscitou a ocorrência de culpa exclusiva 

do requerente na ultimação do registro desabonador. Defendeu, ainda, 

que não subsiste prova da caracterização de dano material. Pugnou, ao 

final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a 

autora, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, 

impende enfatizar, desde logo, que se apresenta absolutamente 

desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a produção de prova 

testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela 

imprescindível para o regular deslinde do litígio. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. O pagamento, para 

viabilizar a extinção da obrigação jurídica, deve se efetivar conforme as 

circunstâncias de tempo, lugar e forma que a norma ou a 

convenção/contratação preestabelecer. O não-cumprimento da obrigação 

jurídica, segundo as condições determinadas na lei ou no contrato, 

constitui, de pleno direito, o devedor em mora [art. 331 e art. 397, ambos 

do Código Civil]. Até as últimas alterações realizadas pelo Banco Central 

d o  B r a s i l  e m  m a r ç o  d e  2 0 1 8  [ c f . : 

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/noticias/202], a liquidação de boletos 

bancários de pagamento (cobrança bancária), até a data do vencimento, 

poderia se concretizar em qualquer agência bancária. Logo em seguida ao 

vencimento da obrigação, o pagamento somente poderia se realizar em 

uma agência da instituição financeira que emitiu o boleto de cobrança 

bancária. Com base nesse raciocínio, depreende-se que somente depois 

da criação da nova plataforma de liquidação de boletos de cobrança, em 

março de 2018, por intermédio da edição da Convenção da Nova 

Plataforma de Cobrança, celebrada entre as instituições que participam do 

Sistema Financeiro Nacional, que trata acerca da emissão, apresentação, 

processamento e da liquidação interbancária de boletos de pagamento 

[ c f . : 

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Conven%C3

%A7%C3%A3o%20Nova%20plataforma%20de%20cobran%C3%A7a_%

20Documento%20Registrado%20.pdf] e da Convenção da Cobrança [cf.: 

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Conven%C3

%A7%C3%A3o%20da%20Cobran%C3%A7a.pdf], é que se tornou 

possível a liquidação de boletos bancários de pagamento, até a data do 
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vencimento ou mesmo após o termo final, em qualquer banco. O 

pagamento do boleto bancário, portanto, para o efeito de realizar a 

extinção da obrigação jurídica e liberar o devedor do cumprimento da 

prestação, deve se concretizar em conformidade com as instruções 

formais predeterminadas no instrumento de cobrança. Destrinchando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo dos 

documentos arquivados nas movimentações n.º 11249050 e 15431479 do 

extrato de andamento do Sistema Informatizado PJe, deflui-se as partes 

litigantes celebraram contrato de compra e venda, que visava a proceder 

ao fornecimento de produtos, e que a autora realizou a quitação integral 

da obrigação, após o vencimento, na data de 04 de maio de 2017, 

mediante o pagamento de boleto bancário de cobrança, emitido pelo Banco 

Itaú S/A, que se concretizou em agência do Banco Sicredi. Ao dissecar, 

de forma meticulosa, o conteúdo do boleto bancário de cobrança, 

deduz-se que o instrumento de cobrança registrava, de maneira clara, 

expressa e didática, instruções básicas de quitação, ao indicar que “até o 

vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no 

Itaú”. Não se ignora que a autora realizou o pagamento integral da dívida. 

Este não é ponto crucial/nodal da demanda. A questão é que não obstante 

a quitação da obrigação tenha, de fato, se efetivado, concretizou-se de 

forma totalmente diversa da originalmente contratada — o quê 

impossibilitou/inviabilizou que a requerida realizasse a identificação do 

pagamento da dívida. Efetivamente, a partir do momento em que a autora 

realizou o pagamento do boleto bancário de cobrança, logo após o 

vencimento em instituição financeira diversa (ao arrepio das disposições 

contidas no negócio jurídico), a quitação da dívida, da forma em que se 

efetivou, não foi suficientemente eficaz a ponto de satisfazer o débito e 

originar a liberação do vínculo obrigacional, haja vista que a empresa 

requerida não teve conhecimento formal a respeito da efetivação do 

pagamento. A adoção desta postura por parte da requerente, que 

concretiza a liquidação de boleto bancário de cobrança, em 

desconformidade com as instruções formais predeterminadas no 

instrumento de cobrança, revela que o dano, fruto do apontamento do 

registro desabonador nos cadastros de inadimplentes, se inspirou na 

conduta executada por parte da própria autora, que contribuiu, de maneira 

decisiva e determinante, para a ultimação do resultado danoso — o quê 

rechaça a caracterização da responsabilidade civil, devido a culpa 

exclusiva do consumidor/vítima. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “PRETENSÃO A REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DE 

TÍTULO. BOLETO NÃO PAGO NA DATA DE VENCIMENTO. IMPRESSÃO DE 

NOVO BOLETO EM LUGAR DE SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA. 

PAGAMENTO EM BANCO DIVERSO. CONDUTA DETERMINANTE PARA A 

CONSUMAÇÃO DO PROTESTO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE” 

(Turmas Recursais do TJRS, Recurso Inominado n.º 71004482980, 3.ª 

Turma, Relator: Juiz Cleber Augusto Tonial, julgado em 24/07/2014) — com 

destaques não inseridos no texto original. “CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

PARCELAMENTO. PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA DA ESTABELECIDA. 

ERRO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO CREDOR. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA DECORRENTE DA PARCELA INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

A autora firmou acordo com o demandado para pagamento parcelado do 

seu cartão de crédito. O valor do débito seria adimplido em 7 (sete) 

parcelas mensais e consecutivas no valor de R$2.596,30, através de 

boleto bancário. Alega que foi inscrita de forma indevida nos órgãos de 

restrição ao crédito pelo inadimplemento da parcela nº7, com vencimento 

no dia 20/08/2015. Sustenta ter sido a parcela devidamente quitada. 

Postula a declaração de inexistência de débito e danos morais. 2. A 

decisão de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que 

o pagamento da última parcela ocorreu de forma diversa da contratada. 

Recorre a parte autora. 3. Tratando-se de relação de consumo, incide o 

art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora 

da comprovação mínima de suas alegações e fatos constitutivos de seu 

direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. No caso, os 

documentos acostados demonstram que o pagamento da última parcela foi 

realizado em duas vezes, em banco diverso do estabelecido, e após a 

data do vencimento, fls. 23, 26 e 29, ou seja, de forma contrária às 

instruções de pagamento constantes no boleto. 5. Dessa forma, não 

merece prosperar a pretensão da autora, porquanto não cumpriu com o 

acordo nos termos estabelecidos, não havendo ilegalidade na inscrição 

realizada pela ré, pois decorrente do inadimplemento da parcela. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO” (Turmas Recursais do TJRS, Recurso Inominado n.º 

71006693147, 2.ª Turma, Relator: Juíza Vivian Cristina Angonese 

Spengler, julgado em 12/07/2017) — com destaques não inseridos no 

texto original. Por conseguinte, diante desta perspectiva, levando-se por 

linha de estima que a realização/manutenção do registro desabonador nos 

cadastros de proteção ao crédito derivou, como consequência direta, da 

concretização de pagamento que se efetivou de maneira diversa do que 

dispunham as disposições contratuais — fato imputável, exclusivamente, 

a devedora —, e considerando-se que a empresa requerida protagonizou 

postura impelida no estrito exercício regular de direito, não vejo como dar 

entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, 

descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade 

civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial por Restaurante Portal do Sabor Ltda – ME contra 

Supergasbras Energia Ltda. e, como consequência direta, Determino a 

cessação dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000294-87.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão formulada por Banco Santander (Brasil) S/A contra Geraldo 

Borges da Silva, sob o fundamento de que o requerido deixou de realizar o 

pagamento da trigésima quarta prestação do contrato de mútuo que visa a 

promover a aquisição de veículo automotor. Asseverou que o crédito é 

garantido por alienação fiduciária, e que, comprovada a mora é imperativa 

a rescisão contratual. Postulou, ao final, a procedência do pedido para o 

fim de determinar-se a busca e apreensão do objeto. Foi deferida a medida 

liminar. Procedeu-se à citação do requerido que, por sua vez, apresentou 

contestação, ocasião em que suscitou a aplicabilidade da teoria da 

imprevisão, visto que durante a normalidade contratual perdeu o emprego 

e a renda para realizar a quitação do contrato. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçaram as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura 

absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a 

realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja 

vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, em 

caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas 

contratuais e a abordagem de questões de direito. Logo, à luz de tais 

balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que 

preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 
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estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. 1. Da aplicabilidade da 

teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão justifica a revisão ou a 

resolução do contrato devido a ocorrência de acontecimentos imprevistos 

e imprevisíveis, de caráter anormal e extraordinário, que modificam as 

condições contratuais, a ponto de tornar a prestação extremamente 

onerosa e produzir “um estado de desvantagem” para um das partes 

contratantes. A teoria da imprevisão fundamenta-se na aplicabilidade da 

cláusula ‘rebus sic standibus’ que preconiza que a sujeição ao efeito 

vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’) 

condiciona-se à manutenção, no exato momento da execução da 

obrigação contratual, do mesmo estado de fato existente quando da 

formação do negócio jurídico. Efetivamente, a teoria da imprevisão visa a 

corrigir desequilíbrios no contrato, que comprometam a aplicabilidade do 

princípio da equivalência das prestações, e pressupõe a inesperada 

alteração do ambiente contratual existente no momento da contratação, 

decorrente de fato superveniente imprevisto e imprevisível, absolutamente 

extraordinário, a ocorrência de estado de onerosidade excessiva para 

uma das partes contratantes e, também, o enriquecimento injusto de uma 

das partes contratantes. Cabe referir, ainda, neste ponto, dado a extrema 

relevância/pertinência de suas observações, a lição de Arnaldo RIzzardo 

[“Direito das Obrigações: Lei n.º 10.406/2002”, 2.ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 448], cujo magistério sobre a teoria da imprevisão 

assinala: “Quanto à teoria da imprevisão, fundada na cláusula latina rebus 

sic stantibus, que expressa a subordinação do vínculo obrigatório à 

continuação daquele estado de fato vigente ao tempo da estipulação, nada 

tem de novo, eis que foi criação do direito canônico, desenvolvendo-se 

nos séculos XIV e XVI e sucumbindo com a Revolução Francesa. Foi 

exumada especialmente nos períodos que se seguiram às duas grandes 

guerras mundiais, diante da necessidade de ressurgir os valores dos 

negócios contratados antes das hecatombes, e a serem cumpridos 

depois, quando se verificava uma violenta desvalorização das moedas. No 

seu delineamento, corresponde a espécie ao princípio que admite a 

revisão ou a rescisão do contrato em certas circunstâncias especiais, 

como na ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevistos, que 

tornam a prestação de uma das partes sumamente onerosa. “Interessa 

estabelecer os elementos para a sua aplicação, reportando-se aos 

destacados por Arnoldo Medeiros da Fonseca: a) a alteração radical no 

ambiente objetivo existente ao tempo da formação do contrato, decorrente 

de circunstancias imprevistas e imprevisíveis; b) onerosidade excessiva 

para o devedor e não compensada por outras vantagens auferidas 

anteriormente, ou ainda esperáveis, diante dos termos do ajuste; c) 

enriquecimento inesperado e injusto para o credor, como consequência 

direta da superveniência imprevista. “Mister acrescentarem-se, ainda, 

outros requisitos, para tornar induvidoso o direito ao uso da cláusula, 

como ‘inexistência de mora, ou culpa do devedor na alteração do ambiente 

objetivo’ (…)” — com destaques não inseridos no texto original. Com base 

nessas considerações, depreende-se, por inferência racional, que a 

superveniência do desemprego, de redução da renda ou de outra 

circunstância modificadora da saúde financeira do devedor, não justificam 

a revisão do contrato com fundamento na teoria da imprevisão, haja vista 

que não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em 

que as variações salariais e a perda de renda constituem fatos naturais 

da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao contrato de 

financiamento de média e de longa duração. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO IMPREVISÍVEL. DESEMPREGO. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. O 

judiciário não interfere em valores livremente pactuados entre as partes 

contratantes, eis que o contrato faz lei entre as partes e a revisão de 

cláusulas contratuais só pode ser feita em casos extraordinários. Deste 

modo, a aplicação da teoria da imprevisão somente é cabível quando, em 

decorrência de acontecimentos inesperados e imprevisíveis, uma das 

partes contratantes for submetida à onerosidade excessiva da prestação, 

em patente desequilíbrio contratual. O desemprego é fato comum e 

reiterado na atualidade não justificando, por si só, a revisão do contrato 

cujas cláusulas foram livremente pactuadas sem a ocorrência de qualquer 

mácula de ilegalidade ou abusividade. Matérias erigidas somente em sede 

recursal não poderão ser analisadas pelo juízo ad quem, sob pena de 

ofensa ao princípio da devolutividade e ao instituto da preclusão” (TJMG, 

Apelação Cível n.º 1.0702.05.252382-7/001, 17.ª Câmara Cível, Relator: 

Des. Irmar Ferreira Campos, julgado em 12/06/2008) “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARTIGO 6º, V, CDC. DESEMPREGO 

SUPERVENIENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE BASE OBJETIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA DE 

CONSUMIDOR. A teoria da imprevisão adotada pelo Código Civil de 2002, 

em seu artigo 478, exige que o desequilíbrio capaz de impor a revisão 

contratual seja imprevisível e se dê na base objetiva do contrato. Segundo 

o STJ, 'o preceito insculpido no inciso V do artigo 6.º do CDC dispensa a 

prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a 

demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda para o 

consumidor' (REsp 417927/SP). O simples desemprego da consumidora 

não é causa objetiva necessária à revisão do contrato por onerosidade 

excessiva visto que não se refere a qualquer circunstância objetiva 

ensejadora da aplicação do artigo 6º, V, CDC. Recurso não provido” 

(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0707.09.181341-0/001, 10.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Cabral da Silva, julgado em 21/03/2011) — com destaques 

não inseridos no texto original. “REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. TEORIA DA IMPREVISÃO. ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CONTRATO. DESEMPREGO. FATO 

SUBJETIVO E PESSOAL. INAPLICABILIDADE. Apenas os acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, que alterem as circunstâncias objetivas do 

contrato, sejam alheios às partes e tornem as prestações contratadas 

excessivamente onerosas para uma delas, autorizam a revisão das 

cláusulas contratuais. Tratando-se o desemprego de fato subjetivo e 

pessoal, sua ocorrência, por si só, não autoriza a revisão das cláusulas 

contratuais” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0701.05.107068-1/001, 14.ª 

Câmara Cível, Relator: Des. Valdez Leite Machado, julgado em 18/04/2007) 

— com destaques não inseridos no texto original. Por via de 

consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que 

não existe prova material que demonstre, com um grau mínimo de 

segurança, a ocorrência de fato superveniente extraordinário e 

imprevisível, de caráter geral, que dinamizou excessiva onerosidade no 

contrato e dado a ausência de situação de nulidade e abusividade, 

conclui-se, por força de proposição lógica, que a pretensão de revisão do 

contrato deve ser rechaçada. 2. Da pretensão de busca e apreensão. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo dos documentos arquivados nos eventos n.º 

11539041, pág. 02/12 do Sistema PJe, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram contrato de financiamento, com garantia de alienação 

fiduciária, que visava a proceder à aquisição de um veículo automotor, por 

intermédio da concessão de crédito no valor de R$ 40.919,04 (quarenta mil 

e novecentos e dezenove reais e quatro centavos), oportunidade em que 

se definiu que o pagamento deveria se concretizar em 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais e sucessivas. Segundo os informes produzidos no 

processo, deflui-se que o réu, devidamente notificado para fins de 

satisfazer a obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento 

n.º 11539002, pág. 1/3). Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que 

o fato constitutivo do direito da empresa requerente e o não cumprimento 

da obrigação estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, 

portanto, a procedência do pedido formulado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial pelo Banco Santander 

(Brasil) S/A contra Geraldo Borges da Silva, para o fim de: a) Declarar 

consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a 

propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o 

art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento de custas 

judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à 

requerida, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002914-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EMILIO GELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PRESTES DE OLIVEIRA GELIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002914-72.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação de Divórcio 

formulada por Fabio Emilio Gelio e Jaqueline Prestes de Oliveira Gelio, em 

que, devido à ruptura da vida em comum, pretendem por fim ao vínculo 

matrimonial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que 

exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. Com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010 ganhou nova redação o § 

6.º do art. 226 da CRFB/88 restando extinta, de forma absoluta, a 

exigência de satisfação de requisitos temporais para a decretação da 

extinção do vínculo matrimonial. Desde 14 de julho de 2010 a proposta 

efetivada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) ganhou 

vigência como norma constitucional, suprimindo o requisito de prévia 

separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 2 (dois) anos. E consoante se extrai do contexto 

informativo encartado nos autos, encontra-se perfeitamente demonstrada 

a extinção da ‘afectio maritatis’, requisito suficiente para que a parte 

requeira a decretação do divórcio perante o Judiciário ou, perante o 

Cartório de Registro Civil, quando inexistirem questões que dependam da 

intervenção estatal. No caso ‘sub judice’, o pedido de divórcio veiculado, 

de maneira consensual, por ambas as partes e o lapso temporal que 

marca a ruptura de vida em comum do casal, deixam evidente o 

cumprimento do único requisito exigido pela norma supralegal. D’outra 

banda, no que tange à questão referente à partilha dos bens do casal, ao 

examinar o emaranhado de informações engendradas nos autos, 

depreende-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou 

que possam receber a pecha de ilegais, com a consequência de que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Dessa forma, honrando os 

princípios razoabilidade, da celeridade e da economia processuais, bem 

como da efetividade do processo, considero que a decretação do divórcio 

é medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, para o fim de: a) Decretar o divórcio do casal 

Fabio Emilio Gelio e Jaqueline Prestes de Oliveira Gelio, ‘ex vi’ do disposto 

no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda Constitucional de n.º 

66/2010; b) Homologar o acordo firmado entre as partes litigantes; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito 

do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157753 Nr: 4480-73.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, JONAS DE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia de fls. 02/03, para ABSOLVER os acusados 

DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL e JONAS DE OLIVEIRA SILVA, 

qualificados nos autos, da imputação que lhes é feita no presente feito, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Tendo 

em vista a absolvição dos acusados, com fundamento no artigo 596 do 

CPP, permito que os mesmos aguardem eventual recurso em liberdade. Por 

conseguinte, expeçam-se os competentes alvarás de soltura, se por outro 

motivo não estiverem presos.P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e 

procedam-se as anotações e comunicações de estilo. Após, arquive-se, 

com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155964 Nr: 3478-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO RUAN DE SOUZA TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Réu, na 

pessoa de seu procurador para que fique CIENTE do Cálculo de fls. 54, 

bem como MANIFESTE-SE, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141084 Nr: 4056-65.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM KRONBAUER DE SOUZA, GABRYEL 

ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC, para INTIMAR o Acusado 

William, na pessoa de seu Procurado indicado as fls. 88, para que, no 

prazo legal apresente Defesa Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157157 Nr: 4181-96.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado, na 

pessoa de seu procurador para que, no prazo de 05 (cinco)dias 

MANIFESTE-SE sobre o pedido de desistência de fls. 127, insistindo 

deverá indicar o atual endereço ou trazer em audiência a referida 

testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109898 Nr: 3882-27.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PACHECO SANTIAGO, JULIANE 

FELIMBERTI DOS SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, EMILY DE 

LIMA, CINDI DRIELI OLIVEIRA GRASIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

BENTO JOSÉ DE ALENCAR - OAB:MT/14.539, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/11.265, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT, Karina 

Romão Calvo - OAB:19370/O, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 
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Advogado Dr. Marcos Rogério Mendes (OAB/MT 16.057) nos termos do 

Artigo 431 da CNGC, para que DEVOLVA os autos em carga desde o dia 

23/11/2018, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK (REQUERENTE)

LEONARDO SOARES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000908-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO SOARES DE 

QUEIROZ, DAIANY FRANK REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. 

Vistos. Considerando o pagamento parcial do valor da condenação, 

expeça-se o competente alvará para transferência da quantia 

incontroversa depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados pelo exequente. Intime-se o 

reclamante, pessoalmente, conforme determina a CNGC. Intime-se o 

executado para que se manifeste quanto ao valor remanescente 

informado no id.16574660, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002482-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DARISI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002482-53.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: EDVALDO DARISI EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto. Inicialmente, determino 

que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor referente a multa diária, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo 

assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado 

o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004712-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 12/02/2019 Hora: 15:15 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004687-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WERBETE DOS SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE JESUS PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 12/02/2019 Hora: 15:45 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 12/02/2019 Hora: 16:00 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002459-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAINY DE SALES RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL DA SILVA RONDON (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002459-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ODILAINY DE SALES 

RONDON REQUERIDO: ODIL DA SILVA RONDON, MUNICIPIO DE LUCAS DO 
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RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Converto o julgamento 

em diligência. Tendo em vista que não houve citação do Estado de Mato 

Grosso e, considerando novo pedido de tutela de urgência (Id. 15513514), 

devolvo os autos para que seja providenciada a citação do primeiro 

requerido. Submeto os autos à apreciação da M.M. Juíza Togada na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Às providências. Lucas do R io Verde – 

MT, 17 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a decisão proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MEIRA FLORENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000530-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: THIAGO MEIRA FLORENTINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Considerando que a parte Reclamante atendeu ao chamado de id. nº. 

14072484, designe-se de audiência de conciliação conforme pauta deste 

Juizado Especial Cível. Intimem-se as partes. Às providências. Lucas do 

Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM COSTA BAQUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000945-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAM COSTA BAQUER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de id. 16808509, no prazo legal. Às 

providências. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004744-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LAERCIO CARDOSO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 21/02/2019, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003678-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BONIFACIO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/02/2019 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004699-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCANJO SEBASTIAO HASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 12/02/2019 Hora: 17:15 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005246-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 13/02/2019, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 13/02/2019 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004718-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYELI LUPATINI LAZAROTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMADA, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/02/2019 HORA: 

14:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004730-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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KARINE LUPATINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMADA, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 13/02/2019 HORA: 

14:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003475-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSAMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

RENAN FERREIRA DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 13/02/2019 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MANHANI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 13/02/2019 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005437-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005437-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLA CRISTINA CHAFFER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE VISTOS. Trata-se de AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – SAÚDE proposta 

por CARLA CRISTINA SCHAFFER em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, a fim de compeli-los a fornecer 

ao autor os medicamentos DEPAKOTE ER 500MG, LEXAPRO 20MG, 

ZURCAL 40MG PARA TRATAMENTO SEM INTERRUPÇÃO E USO 

CONTÍNUO, para tratamento de depressão e enxaqueca. Com a exordial 

vieram documentos. Recebida a inicial, determinou-se a remessa do caso 

ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NAT), 

para manifestação. Parecer técnico do NAT, limitando a informar se os 

fármacos solicitados são ou não assegurados pelo SUS; os protocolos de 

Diretrizes Farmacêuticas do SUS para a patologia em questão; ou 

eventuais notas técnicas existentes sobre o tema. É o breve relatório. 

Decido. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou 

a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil de 

2015 que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. No caso dos autos, a tutela antecipada para o 

fornecimento do medicamento DEPAKOTE ER 500MG, LEXAPRO 20MG, 

ZURCAL 40MG para tratamento sem interrupção e uso contínuo, deve ser 

deferida uma vez que restou demonstrado nos autos a excepcionalidade 

através do laudo médico do Dr. José Augusto R. Freire que acompanha a 

requerente, que declarou que o uso dos medicamentos acima citados 

deve ser original e não genéricos ou ainda similares em função da 

variação do resultado “in vivo”, bem como deve ser realizado sem 

interrupção, de uso contínuo por tempo indeterminado (id. 17087638 pág. 

12). É certo que a ausência de medicamentos nas listas oficiais de 

dispensação não basta para obstar o fornecimento de medicamento que 

tenha sido prescrito pelo médico assistente do paciente. Contudo, para as 

hipóteses em que a pretensão não está incluída na política pública de 

dispensação estabelecida na gestão tripartite dos entes federativos, para 

a concessão de tutela provisória de urgência ou evidência, deve estar 

comprovada documentalmente a excepcionalidade do caso concreto, o 

que não se evidencia, nessa fase preliminar, nos presentes autos. 

Ressalta-se que em relação à matéria o Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do RESP 1.657.156-RJ, recentemente, sob o rito dos recursos 

repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015) posicionou e determinou o seguinte: 

“constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, 

cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I – 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – 

Existência de registro na ANVISA do medicamento.” (RESP 1.657.156-RJ). 

Contudo, é de se esclarecer que o STJ entendeu pela modulação dos 

efeitos da referida decisão, no sentido de que os critérios e requisitos nela 

estipulados somente serão exigidos nos processos que forem distribuídos 

a partir da conclusão do julgamento do RESP 1.657.156-RJ, o que é o caso 

dos autos. Portanto, comprovada a excepcionalidade da medicação, bem 

como os requisitos previstos no RESP 1.657.156-RJ, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Ressalto que o artigo 196 da Constituição 

Federal assegura a todos o direito à saúde, atribuindo ao Estado tal dever. 

É também neste sentido o artigo 23, inciso II da Constituição Federal que 

atribuiu ao Município, juntamente com a União e o Estado, cuidar da saúde 

e assistência pública. Portanto, a denegação da tutela antecipada, que 

pode agravar sobremodo o estado de saúde do paciente, seria, por seus 

efeitos possivelmente irreversíveis, a mais absoluta das iniquidades, por 

tornar completamente ineficaz uma possível sentença condenatória. Ante 

o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que forneça ao 

requerente DEPAKOTE ER 500MG, LEXAPRO 20MG, ZURCAL 40MG PARA 

TRATAMENTO SEM INTERRUPÇÃO E USO CONTÍNUO, sob pena de 

bloqueio de valores. Intime-se os requeridos desta decisão. Cerifique-se 

quanto a citação do Estado de Mato Grosso, bem como se houve ou não 

apresentação de contestação. Caso não tenha sido citado providencie-se 

a citação, imediatamente. Após, vistas ao requerente para apresentação 

de impugnação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário Lucas 

do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010912-11.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CLEITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J GUEDES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010912-11.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: JEFERSON CLEITON DA SILVA 

EXECUTADO: J GUEDES DA SILVA - ME Vistos. Considerando que a 
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avaliação do bem penhorado foi realizada há aproximadamente dois anos, 

defiro pedido para realização de nova avaliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, uma vez por trata-se de uma motocicleta poderá ter ocorrido alguma 

desvalorização. Antes, porém deverá o exequente apresentar cálculo 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Realizada a avalição, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005246-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005246-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE CONTE REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos. ELAINE CONTE, qualificada na inicial, ingressou 

com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por 

Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em desfavor de TIM 

CELULAR S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se com 

restrição nos órgãos de inadimplentes por uma dívida inexistente, uma vez 

que foi quitada. Consta nos autos em síntese que a requerente ao tentar 

realizar uma compra a prazo, lhe informaram que seu nome possuía 

restrições, por uma suposta dívida junto à reclamada, o qual alega que já 

foi devidamente quitada. Relata ainda que tentou resolver o conflito 

amigavelmente, contudo não obteve êxito. Por fim, requer em sede de 

tutela antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de cobrar 

valores indevidos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada, já que o reclamante trouxe o extrato do 

SPC/SERASA, bem como comprovante de pagamento do débito que 

originou a inscrição, podendo ao final a dívida ser declarada inexistente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Ante ao exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada 

promova exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, 

até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

dezembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NASCIMENTO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004315-43.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIEGO NASCIMENTO CABRAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003573-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ARAGAO TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003573-18.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RENEY ARAGAO TOCANTINS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO o recurso 

inominado com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que 

certificada sua tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no 

prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Única Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005024-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS JUNIOR GOMES 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. Carlos Junior Gomes, qualificado na inicial, 

ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S.A Casas 

Pernambucanas, sustentando, em síntese aduzindo em síntese que ao 

tentar efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a 

inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece 

todas a s inscrições em seu nome. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada exclua a 

restrição em nome do reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima 

de um falsário. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada, O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. O reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos 

débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada., 

sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

dezembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000959-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GLAUDSON OLIVEIRA 

CASTRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo comporta 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas além das 

constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, conforme será 

delineado a seguir. Aplica-se, na espécie, a legislação consumerista, 

respondendo o fornecedor dos serviços objetivamente por seus atos. 

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não implica, 

por si só, na obrigatoriedade de uma solução jurídica favorável ao 

consumidor, devendo, este, apontar a verossimilhança de suas 

alegações, de modo que a inobservância de tal incumbência poderá 

impedir o reconhecimento da responsabilidade objetiva da reclamada. A 

preliminar quanto à ausência de legitimidade arguida pela requerida 

confunde-se com o mérito e será com este analisado. O reclamante 

pretende a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 130,96 (cento e 

trinta reais e noventa e seis centavos), consubstanciado no contrato n. 

5058520, objeto de inscrição do nome da parte autora no rol de 

inadimplentes, assim como da presente ação. A requerida, por sua vez, 

defendeu que a dívida foi objeto de cessão de crédito entre o Banco do 

Brasil S/A. e a requerida, sendo o autor contratante dos serviços 

originado do contrato n. 5058520 ‘intitulado 1contrato de operação’, cedido 

à Ativos em 25.09.2015. De fato, a requerida juntou nos autos declaração 

de cessão de crédito formalizado com o Banco do Brasil S/A. então credor 

primitivo do crédito. Com efeito, embora seja levado em consideração a 

ausência de comunicação a respeito da cessão de crédito formalizada 

entre as partes, cujo devedor não foi notificado, por si só, não implica em 

inexigibilidade da dívida. Isso porque a comunicação da cessão é evitar 

que o devedor pague o débito ao credor primitivo, mas não tem o condão 

de declarar a inexigibilidade do crédito e o novo credor pode exigir os 

direitos do credor primitivo e exigir o pagamento da dívida. Assim, embora 

não se tenham notícias acerca da notificação do autor/devedor quanto à 

cessão de crédito entre o Banco do Brasil e a requerida, importante 

salientar que a ausência dessa notificação não é passível de tornar a 

dívida inexigível, tampouco obsta que o novo credor pratique os atos 

necessários à manutenção dos direitos cedidos. Nesse sentido, é o 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. – A cessão de 

crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificado. 

Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar 

a notificação. – A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma 

que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito 

(art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o 

novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos 

cedidos. Precedentes. – Na hipótese dos autos, não havendo 

irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de 

proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. – Recurso 

especial conhecido e provido” (REsp n. 1.603.683/RO, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJ 16.02.2017, Terceira Turma, DJe 23.02.2017). Além de 

apresentar evasivas, o reclamante em nenhum momento negou ter 

contratado os serviços do banco cedente, limitando-se a sustentar em 

réplica que os documentos juntados pela requerida são insuficientes, 

tentando, dessa forma, se isentar totalmente de qualquer ônus, carecendo 

exclusivamente à requerida o ônus de provar a relação jurídica, apoiada 

na natureza consumerista que envolve a relação. Ressalte, por outro lado, 

que houve lapso suficiente considerável entre a negativação ocorrida e a 

propositura da presente ação, pondo em cheque a verossimilhança das 

alegações do autor. Tem-se, assim, que é possível reconhecer a 

existência de relação jurídica válida entre o autor o banco cedente, bem 

como a regularidade da inscrição do seu nome junto ao órgão de proteção 

ao crédito, até mesmo porque não foi pleiteada a produção de qualquer 

que ilidisse aquela produzida pela requerida, que logrou êxito em 

comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. Quanto à responsabilidade pela comunicação prevista no artigo 43, § 

2º, do Código de Defesa do Consumidor, é do serviço de proteção ao 

crédito, consoante, aliás, o enunciado da Súmula n. 359 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por 

fim, as demais teses invocadas pelas partes ainda que se fossem 

analisadas não seriam suficientes para alterar a conclusão aqui adotada. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por GLAUDSON OLIVEIRA CASTRO em 

desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, 

com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 10 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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Magistrado(s):
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003068-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JOSELITO SILVA ALVES Requerido: BANCO PAN 

S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Apenas para situar a demanda, faço uma breve digressão 

acerca do litígio posto em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora 
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propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

teve seu nome lançado no SPC/SERASA apesar de NUNCA ter utilizado o 

referido cartão de crédito que gerou a negativação. Com a inicial, a parte 

Autora junta comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Informa que com a 

decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o 

Banco Pan S/A adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de 

Crédito Consignado. Argumenta que consta nos cadastros desta 

Instituição Financeira, diversas operações efetuadas com o cartão à 

época em que este estava sob a égide do Banco Cruzeiro do Sul. Eis a 

síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo 

a análise do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela 

Reclamada, extrato de faturas e telas de seu sistema interno com 

registros e informações comprovam a relação jurídica entre as partes e o 

débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Deixo de condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Trata-se de execução de cumprimento de sentença, onde não 

foram localizados bens penhoráveis, sendo o exequente intimado e se 

manifestado requerendo a busca de bens do executado pelos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O artigo 53, § 

4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico já fora realizada 

a tentativa de penhora em contas do executado, assim como, também 

foram feitas as competentes buscas pelo sistema RENAJUD, porém todas 

restaram infrutíferas. Consoante despacho de id 12534693, cabe ao 

exequente restando infrutífera a busca requerer o que entender de direito, 

vez que, todas as diligências que competia a este juízo já foram 

realizadas. Sendo assim, considerando que o executado deixou 

transcorrer o prazo concedido para indicação de bens, sem, contudo, 

indicá-los, resta-me extinguir o feito ante a ausência de bens penhoráveis. 

Neste mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma Recursal 

deste Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: 

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 

4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/20120 Posto isso, e sem 

maiores delongas, nos termos do artigo 53, § 4º, da lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA a presente demanda. Sem custas ou despesas 

processuais Submeto à MM. Juíza para homologação. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Processo nº 1001701-65.2017.8.11.0045 Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, 

uma vez que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da 

sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir 

discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie 

recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser 

suprida, obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já 

ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende o EMBARGANTE é a 

REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, 

a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined). Por estas considerações, 

resta evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MARCOS DE OLIVEIRA 61898161348 (REQUERIDO)
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Magistrado(s):
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SENTENÇA Requerente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA 

Requerido: ALBERTO MARCOS DE OLIVEIRA Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que o Requerente em audiência conciliatória (id: 

13513857) requereu prazo de 15 dias para informar novo endereço do 

promovido, contudo, transcorrendo o aludido prazo não promoveu os atos 

necessários ao desenvolvimento do processo, conforme requerido. Nesta 

esteira, considerando que o Autor deixou transcorrer o prazo, a extinção 

do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se, o disposto no 

art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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Magistrado(s):
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CLEYBE MOREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP WORK ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002803-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALAN CLEYBE MOREIRA 

EVANGELISTA REQUERIDO: SP WORK ASSESSORIA DE COBRANCA 

LTDA - ME Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto as provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia posta nos autos. O reclamante alega desconhecer a 

origem da dívida de R$ 5.192,00 (cinco mil, cento e noventa e dois reais), 

cuja inscrição do seu nome no órgão de proteção ao crédito foi indevida. 

A requerida, por sua vez, defendeu a existência da dívida, 

consubstanciada em contrato de prestação de serviços assinado com a 

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá. Por outro lado, o reclamante 

impugnou a contestação alegando quer nunca contratou os serviços da 

referida Universidade, com exceção de inscrição realizada para o 

vestibular da Faculdade de Belém, no curso de Engenharia de Produção, 

sem, contudo, ter iniciado o referido curso na respectiva faculdade. Com 

efeito, diante da controvérsia apresentada incumbia a requerida coligir nos 

autos prova de que o autor efetivamente contratou os serviços com a 

reclamada ou prova de que adquiriu o crédito por meio de cessão de 

crédito. Porém, não há prova nos autos neste sentido. Assim, em não 

havendo prova quanto à existência da dívida, de rigor o reconhecimento 

da inexigibilidade da cobrança. A requerida tem responsabilidade já que 

não comprovou à aquisição da dívida por meio de cessão de crédito, e os 

documentos coligidos nos autos provam que a requerida é a responsável 

pela inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes. 

Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela simples prática da 

inscrição indevida do nome da autora nos órgãos restritivos ao crédito, 

dispensando a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano 

in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 
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[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

requerida inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na reclamação cível proposta 

por ALAN CLEYBE MOREIRA EVANGELISTA em desfavor de SP WORK 

ASSESSORIA DE COBRANÇA, para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da 

dívida de R$ 5.192,00 (cinco mil, cento e noventa e dois reais), objeto da 

presente ação; e determino que a requerida promova a exclusão do nome 

do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena 

de multa diária que desde logo fixo em 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamante, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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Magistrado(s):
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Apenas para situar a demanda, faço uma breve 

digressão acerca do litígio posto em juízo. Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que apesar de 

quitar o débito junto à Reclamada, teve mantido protesto do título junto ao 

cartório do 2º Ofício – Registros civis e tabelionato de Lucas do Rio 

verde/MT. Informa que o boleto venceu no dia 16/02/2014 e que por 

questões alheias à sua vontade, não efetuou o pagamento, o que veio a 

ocorrer apenas em 11/03/2014, após contato com a Reclamada. O 

protesto ocorreu em 27/02/2014. Afirma que não foi informada do protesto 

quando ligou para negociar a dívida com a Reclamada, tomando 

conhecimento por meio de terceiro, quando teve o crédito negado na 

praça. A parte Requerida afirma que agiu amparada no exercício regular 

do seu direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Aponta, ainda, que a 

Reclamante não pagou a integralidade do débito; valor do título atualizado + 

custas do protesto, bem como, não informou a transferência de valores 

realizada, sendo indevida qualquer indenização. Aduziu pedido 

contraposto no valor de R$ 111,63 (cento e onze reais e sessenta e três 

centavos), referente às custas do protesto. Em impugnação a parte 

Autora afirma que os valores para quitação foram informados pela 

Reclamada, sem qualquer ressalva quanto ao protesto. Realizada 

audiência de instrução para oitiva das partes e testemunha arrolada pela 

Autora. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de 

preliminares, passo a analise do mérito. O pagamento em atraso do boleto 

bancário emitido pela Reclamada é fato incontroverso nos autos. O título 

venceu no dia 16/02/2014 e a transferência bancária foi realizada pela 

Autora apenas em 11/03/2014, mostrando-se exercício regular do direito 

do credor a efetivação do protesto. Assim, o impasse instalado, versa 

sobre a responsabilidade pela comunicação/intimação do protesto e de 

quem seria o ônus de sua baixa. Acerca da intimação do protesto, a 

responsabilidade é do tabelião, senão vejamos: Art. 14. Protocolizado o 

título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação 

ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou 

documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega 

no mesmo endereço. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

“Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação Declaratória c/c 

Indenizatória. Protesto. Alegação de ausência de prévia comunicação do 

protesto. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Apelação da 

autora requerendo a reforma da sentença para a procedência do pedido 

formulado na exordial. Recurso que não merece prosperar. Não 

comprovação de ato ilícito cometido pela ré. Dívida que deu origem ao 

protesto que é incontroversa, impugnando a apelante tão somente a 

ilegalidade e invalidade do protesto. Empresa ré que não possui qualquer 

responsabilidade acerca da suposta ausência de notificação prévia, eis 

que tal medida caberia ao Tabelião de Protesto de Títulos. Inteligência do 

art. 14 da Lei 9.492/97. Certidão do protesto que indica a autora ter sido 

intimada por edital, em razão de ter se mudado de endereço. Sentença 

mantida na íntegra. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 

1.050,00, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade por 

força do que preceitua o art. 98, § 3º da lei processual civil, ante a 

gratuidade de justiça deferida à parte. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00006690420178190212 RIO DE JANEIRO 

OCEANICA REGIONAL NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: JDS MARIA 

CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 04/07/2018, 

DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2018)” 

Importante ressaltar que não há discussão sobre o endereço informado 

pela Reclamada para intimação do protesto, restando prescindível 

qualquer digressão jurídica nesse sentido. Ultrapassado este ponto 

controvertido, penso que melhor sorte não assiste a demandante quanto a 

responsabilidade pelas custas e diligência para baixa do protesto. Ocorre 

que, ainda que atribuível ao credor a emissão da quitação ou carta de 

anuência, sem dúvida era do Reclamante a obrigação de comprovar que 

pagou o título com os acréscimos legais e custas do cartório. Inobstante, a 

parte Autora não comprova que enviou os comprovantes à Reclamada, 

tampouco que solicitou a carta de anuência. Nesse sentido o STJ já 

manifestou-se: “CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE 

EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 

9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM 

SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O 

DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A 

REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso 

especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 336 de 798



(grifei) A testemunha arrolada pela Autora ou os depoimentos prestados 

em juízo não alteram a conclusão adotada. Por fim, como a Reclamante 

não impugnou o valor das custas do protesto, objeto do pedido 

contraposto, tenho como devido o referido montante. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por outro lado, PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte Reclamante ao pagamento 

de R$ 111,63 (cento e onze reais e sessenta e três centavos), 

devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde o conhecimento do protesto (17/03/2014). Via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes 

em custas processuais e honorários advocatícios em razão do disposto 

no art. 55 da Lei 9.099/95. Outrossim, entendo que não restou configurada 

a má fé da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011914-79.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TELMO OTTO WAZLAWICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011914-79.2015.8.11.0045. REQUERENTE: TELMO OTTO WAZLAWICH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Relatório dispensado, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por TELMO OTTO em desfavor de OI S/A. Como é 

de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Tratando-se de crédito concursal e não havendo concordância do credor, 

necessária seja determinada a habilitação nos autos de recuperação 

judicial. Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 

925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo 

onde tramita a recuperação judicial. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE 

certidão de crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações 

e expedido o alvará e de tudo certificado, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de dezembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 

de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002312-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DA CRUZ FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002312-81.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME EXECUTADO: ALINE DA CRUZ FURTADO Vistos. A reclamante 

apresentou pedido de desistência da ação (Id. 13883203), informando que 

a parte executada quitou o débito consubstanciado na nota promissória, 

objeto da presente execução. O Enunciado 90 do FONAJE autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte reclamada. Dessa 

forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a 

extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado por NARA TEREZINHA FORNARI na execução de título 

extrajudicial proposta em desfavor de ALINE DA CRUZ MACHADO, com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, arquive-se mediante baixa e cautelas 

de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE ARAUJO DORTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001268-61.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CLEITON DE ARAUJO DORTA 

REQUERIDO: BRF S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Os embargos de declaração opostos pela 

embargante não merecem provimento. A Sentença julgou parcialmente 

procedente o pedido da parte autora/embargado trazendo em sua 

fundamentação os motivos para o acolhimento do pedido. Além disso, é 

possível aferir que em sede de contestação a embargante não impugnou a 

fórmula apresentada para se chegar ao valor obtido do cálculo 

apresentado pelo autor e acolhido na sentença, não sendo possível 

acolher o pedido em relação à metodologia dos cálculos, pois o 

acolhimento do pedido da embargante implicaria modificação do julgado. 

Com efeito, a pretensão da embargante é a reapreciação do julgado, 

buscando nova rediscussão dos fatos. Entretanto, os embargos de 

declaração se prestam apenas e tão somente para integrar a decisão 

recorrida, estritamente nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Eventual discordância com o fim dado à lide deve ser 

combatida pela via adequada do recurso correto e não pelos embargos de 

declaração. A mera rediscussão ou inconformismo da parte com o 

resultado dado à lide, não é requisito para a oposição de embargos. Na 

espécie, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou outro requisito 

ensejador de embargos de declaração. Cumpre esclarecer que os 

embargos de declaração não se prestam para reapreciar matéria que já foi 

julgada, mas serve apenas e tão somente para esclarecer eventuais 

contradições, obscuridade ou sanar omissão que possam existir. Por tais 

considerações, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos 

por BRF S/A., ante a inexistência dos requisitos previstos no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de 

dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA VALERIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

não apresentou DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA Tenho que 

assiste razão à Requerida CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOB AS quanto à preliminar de Ilegitimidade Passiva tendo em 

vista que, ao compulsar os autos verifico que a restrição fora efetivada 

pela segunda Requerida, não havendo nexo de causalidade em relação à 

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB S/A. Nesse 

sentido, acolho a preliminar arguida e declaro a ILEGITIMIDADE DA 

REQUERIDA CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA. 

Passo ao exame do mérito em face da Requerida FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida quedou-se revel, 

não apontando justificativa para aludida restrição. Assim, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Nesse sentido, 

destaque-se que “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a Requerida FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para à MM. Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 
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efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000239-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAOCIR VICENTE CERVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JUNIOR GROTH (EXECUTADO)

INDIA RODRIGUES MAGERL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: CLAOCIR VICENTE CERVO Requerido: DANILO 

JUNIOR GROTH Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte 

Autora não promoveu os atos necessários ao desenvolvimento do 

processo, conforme determinado em id: 11829151. Nesta esteira, 

considerando que a parte Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção 

do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se, o disposto no 

art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem como o art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011824-71.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERTON JOSE DA SILVA 06447429413 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RUPP VERARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado em id: 12944269. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem 

como o art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de Dezembro de 2018. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: EDSON CESAR LOPES DA SILVA Requerido: PAG 

S.A. MEIOS DE PAGAMENTO Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópia dos documentos 

pessoais do Requerente bem como telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 339 de 798



A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de Dezembro de 2018. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003910-07.2017.8.11.0045. AUTOR(A): ELIZIANE KOCH RÉU: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de 

direito e as provas necessárias ao deslinde da causa já foram produzidas, 

mormente as alegações das partes e a prova documental, satisfazendo o 

julgador, a quem se dirigem, sendo desnecessárias outras provas, que 

ficam indeferidas. A preliminar de incompetência absoluta da justiça 

estadual por necessidade de intervenção da ANAC não merece 

prosperar. A reclamante contratou com a requerida, que é empresa 

privada, cuja competência é da justiça estadual para o julgamento do feito. 

Superado a preliminar, passo à análise do mérito. Inicialmente, de rigor 

observar que se trata de relação de consumo, sendo a parte autora 

enquadrada como consumidora e a requerida prestadora de serviços, tal 

como dispõem os artigos 2º e 3º do CDC. No mérito, a parte autora requer 

a restituição de todos os valores pagos em razão de aquisição de 

passagem aérea que foi cancelada, uma vez que recebeu apenas o valor 

da taxa de embarque. A requerida, por sua vez, afirma que restituiu o 

valor devido à parte autora e que não há mais nenhum valor para ser 

restituído. Dispõe a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, na 

Resolução 400/2016, o seguinte: Art. 10. Em caso de remarcação da 

passagem aérea, o passageiro deverá receber: I – a variação da tarifa 

aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, 

com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a 

passagem aérea for remarcada; e II – a diferença entre o valor dos 

serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor 

ofertado no ato da remarcação. (...) Com efeito, é possível aferir que no 

caso em apreço, em razão das peculiaridades, não se aplica o direito de 

arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, 

sobretudo nas vendas pela internet, pois essa modalidade de compra 

apresenta-se mais vantajosa para o consumidor, que lhe permite o 

conhecimento de todas as regras do contrato, inclusive de reembolso em 

caso de desistência. A razão do direito de arrependimento é a proteção do 

consumidor diante de sua vulnerabilidade no ato de consumo, fato que não 

ocorre nos autos. Verifica-se que a autora adquiriu as passagens por 

livre e espontânea vontade, sem qualquer abuso praticado pela requerida 

a ponto de entender indevida a compra. Houve mera desistência da 

autora, incidindo, pois, a incidência parcial da cláusula que estipulou multa 

em caso de desistência. Entretanto, não se pode permitir a retenção pela 

companhia aérea do valor integral pago pela reclamante nas aquisições 

das passagens. Isso porque a retenção integral sobre o valor pago pela 

autora configura-se cobrança abusiva da companhia aérea, prática 

vedada não apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também 

pelo Código Civil. Além disso, o CDC estabelece que são nulas as 

cláusulas contratuais que ensejam abusivas, incompatíveis com a boa-fé, 

equidade ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 

Desta forma, a liberdade da companhia aérea no arbitramento das tarifas 

não pode servir de privilégio aos prestadores de serviços, para onerar e 

aplicar custos abusivos ao consumidor, contrariando o princípio da boa-fé. 

Desse modo, entendo justa a retenção de apenas e tão somente 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total das passagens. Quanto a 

indenização por dano moral, verifica-se que as circunstâncias do caso 

concreto não foram suficientes para abalar a autora de forma emocional a 

tal ponto de ser fixada uma indenização desse viés, sendo que certo que 

o dano moral, por regra, pressupõe ofensa anormal à personalidade, o 

que aqui não restou configurado, sobretudo porque não houve abalo ao 

seu nome, honra, imagem ou crédito e, portanto, os fatos não 

ultrapassaram a esfera íntima da reclamante e seu nome não foi exposto 

perante terceiros, motivo pelo qual não ocorreu o dano moral indenizável. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por ELIZIANE KOCH em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A., para declarar abusiva a retenção 

integral dos valores pagos pela autora na aquisição das passagens 

aéreas, superior a 5% (cinco por cento), em razão de seu cancelamento; 

bem como CONDENAR a requerida à restituição do valor equivalente a 

95% (noventa e cinco por cento) sobre o valor total pago pelas 

passagens, nos termos da fundamentação supra. Sobre o valor a ser 

restituído incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da causa com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-46.2017.8.11.0045
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MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Processo nº: 1002821-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto a descontos realizados em sua 

aposentadoria, ao informar-se no INSS foi informada que se tratavam de 

descontos em razão de empréstimos consignados, contudo, aduz que 

nunca realizou tais empréstimos e nem mesmo autorizou terceiros. A 

reclamada, por ocasião da defesa, alega que o débito é devido bem como 

a inexistência de ato ilícito e do dano moral indenizável. DA PRELIMINAR No 

que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela suposta 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que razão não 
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assiste a Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta 

afastada a necessidade de produção de tal meio de prova. Quanto à 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada as preliminares suscitadas, e por não haver arguição de 

demais preliminares, PASSO AO JULGAMENTO MERITÓRIO. Cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou a cobrança efetivada em sua aposentadoria, bem como, 

que aludidas cobranças foram promovidas pela reclamada, sendo que tais 

cobranças eram efetuadas em débito automático sem a anuência da 

Requerente. De outra banda, cumpria as reclamadas ônus da prova 

acerca da licitude nas cobranças, porém não trouxeram documentos 

hábeis a comprovar o alegado. Insta salientar que no caso em comento a 

parte Requerente é analfabeta, portanto, a realização de contrato entre as 

partes deve obedecer uma série de requisitos específicos. Verifico que o 

suposto contrato não observou tais requisitos exigidos em lei sendo, 

portanto, nulo. Nesse sentido, segue jurisprudência: Ementa: QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL N. 

0004379-92.2014.8.11.0007APELANTE: BANCO BMG S.A.APELADA: 

MARIA FERREIRA DE SOUSA SANTOSEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE 

FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO – PENSIONISTA 

ANALFABETA – FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de 

débito refere-se à prova da dívida. OS CONTRATOS FIRMADOS POR 

ANALFABETOS DEVEM OBEDECER AS FORMALIDADES LEGAIS SOB 

PENA DE NÃO SEREM LEGÍTIMOS. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 

NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, TEM-SE 

POR INEXISTENTE A DÍVIDA E OS DESCONTOS EFETIVADOS 

INDEVIDAMENTE NO SALÁRIO DA AUTORA CONFIGURAM ATO ILÍCITO 

PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. O montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida.À verba honorária aplica-se o disposto 

no § 11 do art. 85 do CPC , em grau recursal. TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 00043799220148110007 MT 

(TJ-MT) Data de publicação: 18/07/2018) Verifico que o consumidor 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. No que 

tange aos alegados danos morais, acompanho o entendimento 

jurisprudencial, de que a cobrança de serviços não contratados constitui 

abuso de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Nesse passo, à vista dos 

elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a 

parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo 

ser indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 
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R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se não consegue reverter à situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR 

A LIMINAR DEFERIDA NO ALVORECER DA DEMANDA, a condenação da 

Requerida na DEVOLUÇÃO EM DOBRO dos descontos até então 

realizados na aposentadoria da Autora e, por fim, condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir 

da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da data do evento danoso. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

Dezembro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000968-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DA SILVA COSMOS CASARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte Autora, discorrendo que o 

Reclamado ofendeu sua honra em grupo de WhatsApp. A parte requerida 

foi devidamente citada e intimada para audiência de conciliação, no 

entanto, não compareceu, tampouco, apresentou justificativa ou defesa. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, uma vez que não 

apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Autor, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes 

para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido 

artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois 

se trata de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é 

que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria 

de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste 

sentido: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do 

livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração as 

disposições do código de defesa do consumidor no que tange a inversão 

do ônus da prova, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. A parte Autora apresentou “prints” de tela da rede social 

“FACEBOOK” e também do “WhatsApp”, além de áudio deste último, 

demonstrando as ofensas sofridas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul já se manifestou sobre o assunto: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. OFENSAS VERBAIS. INJÚRIA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE 

CONVERSAS DE WHATSAPP, PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CONFIGURADA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE DA AUTORA EM RAZÃO DA CONDUTA DA RÉ. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006968291, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006968291 RS, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/04/2018)” À vista de tais fatos, a parcial procedência do pedido é 

medida imperiosa. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação, para condenar a Reclamada ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. 

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto à apreciação e homologação da MM. Juíza. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Lucas do Rio verde - MT, 11 de 

dezembro de 2018. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000424-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA SILVA TAMIOZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LOPES DE OLIVEIRA ASSISTENCIA E COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS - ME (REQUERIDO)

RIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Requerente: TEREZA DA SILVA TAMIOZZO 

Requeridos: RIO e RENATA LOPES DE OLIVEIRA ASSISTENCIA E 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS - ME. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que o Autor postula pela DESISTÊNCIA da AÇÃO (certidão id: 

14414456). Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não possui mais 

interesse no prosseguimento da demanda, bem como, considerando que 

em sede de JEC não se faz necessária a anuência da parte requerida, 

tenho como medida imperiosa a extinção da presente demanda. Além do 

mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”. 

Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a 

presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL VIEIRA LIMA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO . Em atenção ao pedido da parte autora, a qual 

não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 
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artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020040-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR LUIZ DELEVATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado (id:14722643). “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLABIELEN RAQUEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado em id: 12252283 Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem 

como o art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002159-82.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: JOAO BATISTA DE MORAES 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado em id: 12961097. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, aplicando-se, o disposto no art. 53 § 4º da Lei 9.099/95 bem 

como o art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002941-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASSUETE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ERNST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELDI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ELDI ALVES DE OLIVEIRA Requeridos: AYMORE 

e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta 

por ELDI ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de AYMORE e ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Aduz a parte autora, 

em síntese, que efetuou a compra de um veículo Fiat/Uno Mille, Cor 
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BRANCO, Ano/Modelo 2007/2008, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 

reais), ocasião em que foi informado que caso ficasse desempregado e 

acionasse o seguro, ficaria isento do pagamento de três parcelas. 

Prossegue aduzindo que ficou desempregado e que ao buscar as 

promovidas, elas efetuaram o pagamento de duas parcelas integrais, 

contudo, a terceira parcela foi paga de maneira parcial apenas. Desta 

forma, diante da suposta negativa em solucionar o litígio, o requerente 

ingressou com a presente demanda, requerendo a condenação de ambas 

as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais. As 

Reclamada por sua vez, sustentam que efetuaram o pagamento das três 

parcelas de maneira integral não havendo que se falar em culpabilidade e, 

por consequência, a não comprovação dos aludidos danos morais. É o 

relato do necessário, fundamento e decido. Apesar de tratar-se de matéria 

que envolve fatos e direito, entendo prescindível a produção de novas 

provas, pelo que passo ao julgamento imediato na forma do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. Resta incontroverso nos autos a relação de 

consumo entre autor e as requeridas, sendo aplicável ao caso a 

legislação consumerista, inclusive, quanto a distribuição do ônus da prova. 

Não obstante, ressalto que o objetivo da inversão do ônus da prova é, 

tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do consumidor 

em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma demanda, em 

detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. Nesse passo, 

verifico que ambas as requeridas colacionam aos autos histórico de 

pagamento do referido contrato de financiamento e ao analisar o referido 

extrato verifico que o Seguro efetuou o pagamento de R$1.516,00 sendo 

que tal valor refere-se a exatamente o valor de 3 parcelas do 

financiamento tendo em vista que cada parcela perfaz a quantia de 

R$505,00. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, entendo que o pedido de indenização por 

danos morais deve ser rejeitado, isto porque entendo que o fato ocorrido 

não gera danos morais, daí porque entendo que o fato em si não lhe 

causou abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do 

requerente. Em julgamento de caso análogo a jurisprudência assim se 

posicionou, consoante decisões que abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) Ressalte-se ainda, que o mero inadimplemento 

contratual não é capaz, por si só de gerar danos morais. Nesse sentido: 

“’O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais 

e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao 

dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a 

inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer 

desconforto ao outro contratante – e normalmente o traz – trata-se, em 

princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria 

vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da 

expectativa de receber valores contratados, não toma a dimensão de 

constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais’ 

(Resp 202.564-0-RJ, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

2-8-2001)”. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Ante o 

exposto, e com fulcro no artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pleiteado dano moral e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCOS ROBERTO BORDINHAO DOS SANTOS em desfavor 

de RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Aduz a 

inicial que o Autor se dirigiu até a Reclamada com horário agendado 

previamente para realização de um serviço em sua camionete. Afirma que 

o serviço estava agendado para acontecer das 13:30 até as 15:00, no 

entanto, a Ré teria demorado mais do que o previsto, por estar prestando 

atendimento a outro cliente, não agendado, durante o tempo em que o 

autor aguardava. Sustenta que o veículo ficou pronto apenas as 

16h36min, o que o fez (o autor) perder uma “carona” que havia 

conseguido com um colega de profissão (piloto), que decolou de Lucas do 

Rio Verde com destino ao Paraná, local onde pretendia chegar em tempo 

para um último “Adeus” à um ente querido. A Reclamada por sua vez, 

sustenta que prestou serviços no veículo do Autor e, portanto, os valores 

pagos são devidos. Com relação aos danos morais, discorre que “todos 

os argumentos para caracterizar o suposto dano moral, como a suposta 

perda da viagem e do velório de seu ente querido, bem como ter que voltar 

de sua viagem em razão do documento ter ficado na oficina da ré, não 

foram comprovados, seja por meio de prova documental ou por outros 

meios de prova!” É o relato do necessário, fundamento e decido. Apesar 

de tratar-se de matéria que envolve fatos e direito, entendo prescindível a 

produção de novas provas, pelo que passo ao julgamento imediato na 

forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Resta incontroverso 

nos autos a relação de consumo entre autor e ré, sendo aplicável ao caso 

a legislação consumerista, inclusive, quanto a distribuição do ônus da 

prova. Não obstante, ressalto que o objetivo da inversão do ônus da prova 

é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da defesa do direito do 

consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer mais facilmente uma 

demanda, em detrimento das garantias processuais do fornecedor-Réu. 

Nesse passo, verifico que a parte Autora não se desincumbiu de seu 

ônus probatório (fatos constitutivos do direito) com relação ao pedido de 

restituição de valores, enquanto a Reclamada carreou documentos que 

comprovam a utilização dos serviços pelo consumidor. Inclusive, a nota 

fiscal descreve estes serviços. A controvérsia que persiste, portanto, é 

se os fatos narrados dão ensejo ao dano moral alegado pelo autor. Da 

análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais deve ser rejeitado, isto porque entendo que o fato ocorrido não 

gera danos morais, daí porque entendo que o fato em si não lhe causou 

abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente 

trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento 

profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Em 

julgamento de caso análogo a jurisprudência assim se posicionou, 

consoante decisões que abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO 
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CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO 

DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO 

DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o 

individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em 

sua vida particular. No entanto, há situações que representam apenas 

dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver 

em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano 

moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Correia Pinto, 

undefined) Soma-se: “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE 

RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às situações de 

efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se 

banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave 

abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos 

inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros 

incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data 

de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Ressalte-se 

ainda, que o mero inadimplemento contratual não é capaz, por si só de 

gerar danos morais. Nesse sentido: “’O inadimplemento do contrato, por si 

só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, 

mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa 

anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas 

contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro 

contratante – e normalmente o traz – trata-se, em princípio, do desconforto 

a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com 

efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber 

valores contratados, não toma a dimensão de constranger a honra ou a 

intimidade, ressalvadas situações excepcionais’ (Resp 202.564-0-RJ, 4ª 

T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 2-8-2001)”. Inolvidável a dor e 

o sofrimento do Autor em razão da perda de um ente querido, tal como 

narrado na inicial, contudo, o atraso de pouco mais de uma hora no 

serviço prestado pela Requerida, embora gere aborrecimentos ao 

consumidor, não é suficiente para emergir direito à indenização a título de 

dano moral. Importa dizer que o nexo causal não restou comprovado, 

nesse sentido apontou a Ré que “todos os argumentos para caracterizar o 

suposto dano moral, como a suposta perda da viagem e do velório de seu 

ente querido, bem como ter que voltar de sua viagem em razão do 

documento ter ficado na oficina da ré, não foram comprovados” Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar 

reparação por danos morais. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, pelo que DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo 

de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto à MM. Juíza para homologação. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002194-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA BENDO LECHUGA (EXECUTADO)

SL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial (id: 8700910), deixou de fazê-la, 

infringindo o disposto nos artigos 320 cc 321 do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, com amparo nos artigos 321, parágrafo único cc 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010484-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE WERLANG - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JORGE JOSE WERLANG - ME Requerido: 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifico que a obrigação fora cumprida pelo 

devedor, conforme apontado em acordo. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

a ação, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002729-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDENIR CARLOS DA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A relação contratual em 

análise enquadra-se no conceito de relação de consumo, encontrando-se, 

em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do serviço de telefonia, e, 

de outro, empresa que presta serviços de telecomunicação, mediante 

remuneração, tal como dispõem os artigos 2º e 3° do CDC. Essa espécie 

de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei n. 8.078/90, que, 

considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor 

que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com liberdade 

de contratar, lhe confere proteção especial. A configuração da 

responsabilidade civil nas relações de consumo dispensa a 

caracterização da culpa, sendo bastante a prova da prática do ato ilícito e 

o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Nesse sentido, dispõe 

expressamente o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que o 

fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 345 de 798



pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A prestação de 

serviços pode ser defeituosa quando não se presta para o fim 

razoavelmente esperado, é dizer, quando há uma frustração da 

expectativa que motivou a formação do vínculo, configurando-se, dessa 

forma, ofensa à boa-fé objetiva. Como decorre do disposto no art. 20 do 

Código Consumerista, o serviço deve ser adequado, prestando-se para o 

fim esperado, e deve corresponder às indicações constantes da oferta. O 

art. 6º, inciso III, do Diploma Protecionista, versa, ainda, ser direito do 

consumidor receber informações e claras sobre os produtos e serviços, 

inclusive sobre os riscos que apresentam. Ao direito do consumidor 

corresponde um dever do prestador do serviço, que consiste justamente 

em dar ciência sobre as características do serviço, inclusive sobre as 

condições para seu bom funcionamento e, se for o caso, as restrições de 

uso e possibilidade de falhas. Aplicando-se esses preceitos aos serviços 

de telefonia, não há dúvidas de que a finalidade primordial do consumidor 

é de que se possa comunicar com outras pessoas à distância, inclusive 

quando localizadas em outras cidades, Estados ou Países, ou ainda utilizar 

o serviço como meio de trabalho comunicando-se com seus clientes ou 

fornecedores. A expectativa é de que a disponibilidade do serviço seja 

constante e que a comunicação seja clara, sem interferências. No caso 

dos autos, o autor mesmo pagando pelo serviço ficou impossibilitado de 

usufruir do serviço contratada em sua linha telefônica, o que lhe 

ocasionou prejuízo e frustrou suas expectativas pela falha no serviço 

prestado pela requerida, e as ligações realizadas para o SAC da requerida 

e também sua reclamação feita no Procon não foram suficientes para a 

solução do problema causado pela reclamada. Diante da constatação de 

defeitos na linha telefônica que inviabilizou a utilização adequada e eficaz 

do serviço, incumbe à fornecedora verificar a causa da falha, 

providenciado os ajustes necessários à eficácia e disponibilidade do 

serviço. Ainda que as medidas necessárias ao funcionamento da via da 

comunicação impliquem a realização de reparos pela parte consumidora, 

diante da solicitação de reparos, impõe-se, pelos deveres de informação e 

transparência, que a fornecedora dê ciência precisa ao consumidor 

acerca das providências necessárias para sanar o defeito. Nessa 

situação é plausível a alegação do autor de que o defeito na linha 

telefônica é de responsabilidade da requerida. Tem-se, por outro lado, que 

as assertivas lançadas pela parte autora se revestiram de 

verossimilhança suficiente a lhe garantir atendimento à pretensão 

indenizatória. Pressupõe-se que a disponibilização do serviço compete 

integralmente ao fornecedor, pelo que, comprovada a falha somente 

poderá se eximir da responsabilidade pelos danos causados caso prove 

que inexiste o defeito ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, do que não se cogita na espécie. Assim, 

independentemente da inversão do ônus da prova, decorre da 

responsabilidade objetiva imposta pelo art. 14 do CDC, uma presunção 

relativa, a favor do consumidor, no sentido de que eventuais imperfeições 

que reduzam ou impeçam a utilidade do serviço contratado são de 

responsabilidade do fornecedor. Isso porque, conforme se depreende dos 

autos, a comprovação da regularidade do serviço é ônus que compete à 

operadora de telefonia, responsável pela instalação e inclusão do terminal 

fixo do assinante ao serviço de telefonia fixa. Conquanto a requerida 

tenha alegado a regularidade na prestação do serviço, não basta 

defender que a linha esteja ativa, pois deveria também comprovar a 

regular utilização do serviço por meio dos históricos mantidos em seus 

bancos de dados, até porque o autor indicou os números dos protocolos 

de atendimentos a respeito dos defeitos apresentados na linha telefônica. 

Assim, forçoso reconhecer que a requerida não se desincumbiu a 

contento do ônus que lhe competia por força do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, tendo em conta que, apesar de invocar fato impeditivo do 

direito invocado pelo reclamante, nada trouxe de verossímil a corroborar 

com a alegada regularidade na prestação dos serviços. No mais, quanto a 

reparação por danos morais, tem-se que os defeitos constantes na 

prestação de serviços telefônicos geram desgaste e frustração, 

ansiedade, transtornos e constrangimentos, que em muito extrapolam em 

muito os meros dissabores ou incômodos rotineiros. É fato que o mero 

descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar. 

Todavia, há elementos de puro descaso, que se estendem por muito 

tempo, não sendo atendida as reclamações do consumidor, mesmo as que 

foram feitas no Procon. A prática ilícita provocou, dessa forma, danos de 

ordem moral, prejuízos na integridade emocional e psicológica da pessoa. 

Demonstrada a prática de ato ilícito causador de prejuízos ao consumidor, 

cabe a indenização. Na fização do quantum o julgador deve agir com 

prudência, cautela e razoabilidade, buscando fixar quantia que, sem o 

perigo de propiciar o enriquecimento ilícito do ofendido, sirva para 

amenizar e compensar o dano sofrido. É dizer, a indenização deve, ao 

mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao 

ofensor, não podendo configurar fonte de enriquecimento ou 

apresentar-se inexpressiva, sendo esses os principais objetivos da 

verba, conforme preceituado pela doutrina e jurisprudência. Significa 

dizer, portanto, que se deve considerar a dupla finalidade do instituto, 

ensejando, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua 

reincidência na prática ilícita e, por outra, a compensação da vítima pela 

dor e sofrimentos experimentados. E nesse sentido, sem desprezar as 

condições das partes litigantes, tendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) é suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial experimentado 

pela parte autora, sem importar enriquecimento indevido do autor, e, de 

outro lado, servir de meio para inibir conduta reiterada da parte. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na reclamação cível proposta por EDENIR CARLOS DA COSTA em 

desfavor de OI S/A., para: (i) TORNAR definitiva a liminar concedida nos 

autos (Id. 14093570) e; (ii) CONDENAR ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de compensação por dano moral ao autor, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 

1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA VIANCONI SOUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Tenho como aplicável o microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. A preliminar arguida 

pela Ré não merece prosperar, uma vez que a fatura em discussão se 

refere ao consumo de março de 2018. Superada a preliminar e ausente 

questões de nulidade, passo à analisar o mérito da demanda. A 

contestação é intempestiva, no entanto, aplico a revelia relativa, pelo que 

passo a analisar a questão de direito posta em litígio. Primeiro ponto crucial 

a ser esclarecido é a exorbitância dos valores cobrados na fatura do mês 

de março de 2018, a qual consta o montante de R$ 496,56 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Alega a autora que sua 

Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto no mês 
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04/2018 recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com sua 

média de consumo. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é inferior a R$ 30,00 (trinta reais) 

mensais. Utilizando como parâmetro os meses anteriores à fatura 

questionada, tem-se que o consumo referente ao mês de março/2018 é 

excessivamente alto, não coadunando com a média anterior à fatura 

questionada, uma vez que fere claramente o princípio da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Deste modo, calcado nas provas trazidas aos 

autos, tenho que o pedido de desconstituição da fatura deve ser acolhido 

parcialmente, levando-se em conta a média de consumo da requerente 

nos últimos seis meses. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela autora, para DECLARAR indevida a fatura discutida nos 

autos, no valor de R$ 496,56 (quatrocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e seis centavos), DETERMINANDO à Requerida a emissão da 

fatura de acordo com a média de consumo dos últimos seis meses, 

conforme fundamentado supra. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submete à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HUMBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS proposta por DANIEL HUMBERTO DO NASCIMENTO em desfavor 

de DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Alega o Autor ter 

abastecido sua moto no estabelecimento da Reclamada, que estaria com 

promoção de combustível. Afirma que ao chegar ao caixa para realizar o 

pagamento por meio do cartão de crédito, teve o preço promocional 

negado, sob o argumento que seria para pagamento à vista ou no débito. 

Em razão do ocorrido, requer seja a Ré condenada ao pagamento de 

indenização a título de danos morais A Reclamada por sua vez, sustenta 

que as fotos tiradas foram em dias diversos e, ainda, que não há 

comprovação dos aludidos danos morais. É o relato do necessário, 

fundamento e decido. Apesar de tratar-se de matéria que envolve fatos e 

direito, entendo prescindível a produção de novas provas, pelo que passo 

ao julgamento imediato na forma do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Resta incontroverso nos autos a relação de consumo entre autor e 

ré, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, inclusive, quanto a 

distribuição do ônus da prova. Não obstante, ressalto que o objetivo da 

inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a facilitação da 

defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo para vencer 

mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias processuais 

do fornecedor-Réu. Nesse passo, verifico que na própria exordial o 

Requerente informa que a Ré não cumpriu a oferta em razão do mesmo 

realizar o pagamento com o cartão de crédito, sendo o preço promocional 

somente para pagamentos à vista. Quanto ao tema insta salientar que a lei 

13.455/17 autoriza os estabelecimentos comerciais a praticarem preços 

diferentes em função do instrumento de pagamento utilizado na transação 

e do prazo de pagamento. Portanto, o comerciante está autorizado a 

cobrar um valor para pagamento com cartão de crédito, outro para 

pagamento efetuado no débito e outro para pagamento em dinheiro. Dessa 

forma, não verifico a ocorrência de prática de propaganda enganosa pela 

parte Requerida, estando, pois, ausentes os pressupostos ensejadores 

do dever de indenizar. Assim, os requisitos exigidos para a configuração 

da responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram 

ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido 

de condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Ante o 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALEGRE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Tenho como aplicável o microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Passo à analisar o 

mérito da demanda. Primeiro ponto crucial a ser esclarecido é a 

exorbitância dos valores cobrados na fatura do mês de junho de 2018, a 

qual consta o montante de R$ 544,32 (quinhentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e dois centavos). Alega a autora que sua Unidade 

Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto no mês 06/2018 

recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é de R$ 30,00 (trinta reais) mensais. 

Utilizando como parâmetro os meses anteriores à fatura questionada, 

tem-se que o consumo referente ao mês de junho/2018 é excessivamente 

alto, não coadunando com a média anterior à fatura questionada, uma vez 

que fere claramente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Deste modo, calcado nas provas trazidas aos autos, tenho que o pedido 

de desconstituição da fatura deve ser acolhido parcialmente, levando-se 

em conta a média de consumo da requerente. Diante do exposto, e com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, para DECLARAR indevida a 

fatura discutida nos autos, no valor de R$ 544,32 (quinhentos e quarenta 

e quatro reais e trinta e dois centavos), DETERMINANDO à Requerida a 

emissão da fatura de acordo com a média de consumo da Autora nos 

últimos seis meses, conforme fundamentado supra. Em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submete à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GECINILTON DA SILVA CALDAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000903-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GECINILTON DA SILVA 

CALDAS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para juntar 

nos autos comprovante idôneo do endereço de sua residência, pois tal 

medida justifica-se para aferir a competência territorial deste Juízo. Com 

efeito, embora o autor tenha manifestado em tempo, não trouxe nos autos 

o comprovante de residência como determinado no despacho exarado no 

evento 13846482. Assim, de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito. Dessa forma, considerando que a parte autora não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor 

ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a 

ação foi proposta para fins de fixação de competência. No caso presente, 

não havendo prova mínima de que a autora reside na Comarca de Lucas 

do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 12 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-54.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE NISCHOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010493-54.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIO JOSE NISCHOR 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por MARCIO JORGE NISCHOR em desfavor de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as 

todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 

e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Por fim, tendo em vista que a penhora realizada 

nos autos foi anterior à decisão proferida nos autos de recuperação 

judicial pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de 

crédito concursal, e não havendo concordância do devedor para a 

liberação, determino o desbloqueio devendo ser restituído à executada o 

valor da quantia bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão 

de crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e 

expedido o alvará e de tudo certificado, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 

de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante 

(NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI – ME), 

se fez representar por preposto e não pelos sócios ou diretores com 

poderes para tal, autorizando, assim, a extinção do feito. ENUNCIADO 141 

do FONAJE aduz: A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 
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empresário individual ou pelo sócio dirigente. (Aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010). A representação por preposto só é 

cabível quando a pessoa jurídica figura no polo passivo da demanda, nos 

exatos termos do art. 9º, §4º, da Lei dos Juizados Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado do FONAJE, o comparecimento de algum 

dos sócios em audiência é obrigatório quando se de tratar microempresa e 

a empresa de pequeno porte, pois, e sua ausência é causa de extinção do 

processo. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA NAGILA DE FRANCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: NATHALIA NAGILA DE FRANCA DOS REIS 

Requerido: EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por DANIEL HUMBERTO DO NASCIMENTO em desfavor de EXPRESSO 

SATÉLITE NORTE LTDA. Alega que no dia 26/02/2018 adquiriu junto à 

requerida o bilhete de passagem de n. 251707, embarcando em um ônibus 

da requerida na cidade de Santa Inês/MA com destino a Lucas do Rio 

Verde/MT. Diz que o ônibus seguia normalmente o itinerário com as 

paradas regulares, e que ao parar na cidade de Cuiabá para o café da 

manhã, supostamente teria deixado o seu aparelho celular da 

marca/modelo LG K10 LGM-250 32G, no interior do veículo recarregando a 

bateria. Afirma que após o consumo do lanche, dirigindo-se para o veículo, 

supostamente teria visto a porta do ônibus aberta, e que em razão disso 

subiu no ônibus para pegar seu celular, não o tendo encontrado. Diz ter 

comunicado ao motorista do ocorrido, mas que foram infrutíferas as 

tentativas de encontrar o aparelho. Diz que as únicas atitudes tomadas 

pelo motorista foram a de realizar ligações para o celular da requerente. 

Sentindo-se lesada, diz ter procurado a delegacia de Polícia e realizado um 

B.O. Em razão do ocorrido, requer seja a Ré condenada ao pagamento de 

indenização a título de danos morais A Reclamada por sua vez, sustenta 

ausência de responsabilidade em razão de o celular ser bagagem de mão 

e, ainda, que não há comprovação dos aludidos danos morais. É o relato 

do necessário, fundamento e decido. Apesar de tratar-se de matéria que 

envolve fatos e direito, entendo prescindível a produção de novas provas, 

pelo que passo ao julgamento imediato na forma do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. Resta incontroverso nos autos a relação de consumo 

entre autor e ré, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, 

inclusive, quanto a distribuição do ônus da prova. Não obstante, ressalto 

que o objetivo da inversão do ônus da prova é, tão-só e exclusivamente, a 

facilitação da defesa do direito do consumidor em juízo, e não privilegiá-lo 

para vencer mais facilmente uma demanda, em detrimento das garantias 

processuais do fornecedor-Réu. Nesse passo, verifico que na própria 

exordial a Requerente informa que estava com o celular pessoal como 

bagagem de mão e o deixou no ônibus em uma das paradas previstas. 

Nesse sentido insta elucidar que cabe ao consumidor zelar por seus 

pertences pessoais que traz consigo no interior do ônibus. Nesse sentido: 

Ementa: FURTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE PASSAGEIRO. DECRETO FEDERAL Nº 2.521 /1998. 

RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. POSSE E GUARDA PESSOAL 

DOS OBJETOS. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. - A legislação que rege 

a matéria diferencia a bagagem de mão das demais (que são alocadas no 

bagageiro inferior do veículo), cabendo ao usuário do serviço zelar pela 

segurança dos pertences pessoais que traz consigo no interior do ônibus. 

E assim não poderia ser diferente, já que seria ilógico e antijurídico impor 

ao transportador a obrigação de responder por extravio de bem cujo 

domínio e posse não detêm. Incidência, também, da excludente de nexo 

causal prevista no art. 14 , § 3º , inciso II , do Código de Defesa do 

Consumidor . Encontrado em: NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL 03/02/2017 - 3/2/2017 Apelação 

Cível AC 10567130018680001 MG (TJ-MG) Cláudia Maia Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar 

reparação por danos materiais e morais. Ante o exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012051-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta OMISSÃO/ERRO MATERIAL na SENTENÇA. 

Os embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, verifico a 

omissão/erro material tendo em vista que após restar infrutífera a busca 

no sistema RENAJUD foi prolatada sentença que determinou a extinção do 

feito em razão da falta de manifestação da parte Autora. Contudo, não 

houve decurso do prazo, haja vista, a ausência de notificação/intimação 

da Exequente conforme havia sido determinada pela decisão de ID 

5537888. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos a fim de dar continuidade ao feito e, oportunamente, intime-se 

o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 

cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no 

art. 53, §4º, LJE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto 

de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-52.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL DA SILVA SA CARREIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Trata-se de ação de cobrança, onde após realizadas as 

diligências requeridas não fora encontrado o devedor. Sendo o 

Requerente intimado, se manifestou requerendo, a citação via edital tendo 

em vista o requerido se encontrar em local incerto e não sabido. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da lei 9099/95. Decido. O artigo 18, § 2º, da lei 9099/95, assim dispõe: 

“NÃO SE FARÁ CITAÇÃO POR EDITAL” Compulsando os autos, verifico já 

fora realizada diversas tentativas de localização do Requerido, porém 

todas restaram infrutíferas. Posto isso, e sem maiores delongas, nos 

termos do artigo 51, II, da lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA a presente 

demanda. Sem custas ou despesas processuais Submeto à MM. Juíza 

para homologação. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que houve constatação 

de irregularidades no relógio medidor e devido a esta irregularidade, foi 

apurado valor exorbitante referente ao consumo de energia não faturada. 

A Requerida aponta que foram realizados os procedimentos corretos para 

apuração da irregularidade, inclusive, perícia (IPEM) sendo devidos os 

valores, de acordo com a legislação pertinente. Tenho como aplicável o 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, o medidor foi 

periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. No que tange a defesa 

apresentada pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as 

irregularidades, mas sim o procedimento adotado pela Requerida e a 

ausência de culpa do consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação 

da autoria da alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a 

resolução da questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora 

responsável pela manipulação do medidor, dela beneficiou-se. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE 

NÁO HOUVESSE A FRAUDE HAVERIA A RESPONSABILIDADE - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO 

CONSUMO -CONFIGURADO - OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR 

CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO DE ENERGIA - RECONVENÇAO 

PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE 

FATURAS COMPLEMENTARES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS 

EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - 

AUSÊNCIA DE ERRO NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE 

PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim 

Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 20.02.2013) Verifico que o 

Laudo do IPEM/MT – INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO 

registrou que o aparelho medidor estava fora dos parâmetros, registrando 

consumo inferior do que o normal, sendo reprovado em vários requisitos. 

Portanto, é devida a recuperação de consumo, ainda que não tenha 

ocorrido fraude no medidor, uma vez que o consumidor foi beneficiado 

pela medição a menor. Ainda, compulsando os autos verifico que após a 

troca do medidor o consumo registrado aumentou substancialmente. O que 

não pode ocorrer é o corte de energia em razão do eventual 

inadimplemento dos valores apurados pela concessionária de energia por 

tratar-se de débitos pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, apenas 

para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de energia 

elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de consumo, do 

mesmo modo, julgo PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais 

sejam, R$ 15.195,14, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo 

de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIN FERNANDO DURBAN PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido Trata-se de situação em que comporta 

julgamento antecipado da lide, por não existir a necessidade de produção 

de provas em audiência (art. 355, I, do CPC). Apenas para melhor situar a 

questão, cuida-se de ação proposta por JOAQUIN FERNANDO DURBAN 

PENA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A., buscando discutir a 
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legalidade cobranças dos serviços de telefonia móvel. Alega em sua inicial 

que adquiriu o numero do telefone móvel, e vem recebendo descontos 

indevidos de serviços não contratados. Requer-se então, a condenação 

da reclamada ao pagamento a título de indenização pelos danos morais 

sofridos. Em sua contestação, a requerida alegou em sede de preliminar a 

CARÊNCIA da AÇÃO por suposta ILEGITIMIDADE ATIVA do requerente, o 

qual não é titular da linha telefônica por ora litigada. Antes de qualquer 

outra digressão jurídica entendo imprescindível julgar a preliminar 

suscitada. Verifica dos autos que o autor não é titular da linha telefônica 

discutida, tal informação extrai-se das telas que a Requerida traz aos 

autos referente ao cadastro da referida linha telefônica que o Requerente 

alega ser titular. Pelo que consta, o acesso móvel está em nome de 

terceiro, não tendo o autor adquirido diretamente da requerida. Sendo 

assim, tenho que a preliminar levantada merece guarida, posto que, a 

parte autora não é cliente da empresa requerida, pelo menos não 

contratou diretamente os serviços prestados por esta empresa. Neste 

mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono: 

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA 

TELEFÔNICA. DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO. TITULAR DO 

CONTRATO. PARTE LEGÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O TITULAR DA LINHA 

TELEFÔNICA É A VERDADEIRA PARTE LEGITIMADA A RECLAMAR 

INDENIZAÇÃO PELO IRREGULAR BLOQUEIO DOS SERVIÇOS, MESMO QUE 

INSTALADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DO USUÁRIO. 2. NÃO SE 

FAZENDO INDISPENSÁVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA, CONSISTENTE NA 

INQUIRIÇÃO DO AUTOR PARA ESCLARECER FATOS DOCUMENTADOS 

NOS AUTOS, IMPROSPERA O AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA, 

POIS, NA HIPÓTESE, É DEVER DO JUIZ DECIDIR A CAUSA DE IMEDIATO. 3. 

O SERVIÇO DE TELEFONIA DEVE SER PRESTADO DE FORMA CONTÍNUA, 

NÃO PODENDO SER INTERROMPIDO, SEM AVISO PRÉVIO, MESMO NA 

HIPÓTESE DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, INCISO II DA LEI 

8.987/95. O BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 

ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES. 4. ESTANDO O 

VALOR INDENIZATÓRIO COERENTE COM OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DEVE SER CONFIRMADO. 5. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - APL: 971145720068070001 

DF 0097114-57.2006.807.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 05/03/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2008, 

DJ-e Pág. 115, undefined) destaque nosso E ainda: CONDIÇÕES DA 

AÇÃO. Legitimidade ativa "ad causam". Autor que ingressou com demanda 

para discutir débito decorrente da prestação de serviços de telefonia, mas 

que não é o titular da linha telefônica. Parte ilegítima. Ninguém poderá 

pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 

Inteligência do art. 267, VI, CPC. Sentença correta. Recurso não provido. 

(TJ-SP - APL: 00037892920078260271 SP 0003789-29.2007.8.26.0271, 

Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 02/04/2013, 28ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2013, undefined) 

Este juízo corrobora com o entendimento acima explanado, o qual dispõe 

que somente o titular da linha telefônica pode discutir em juízo os danos 

decorrentes de tal contratação. Posto isso, é latente a carência da ação, 

ante a ilegitimidade do autor, o qual não postula direito alheio, não podendo 

pleitear a reparação por um direito que não lhe compete. “Ex positis”, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo, isto SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante o 

acolhimento da preliminar arguida pela requerida. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011516-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKO KEOMA ENGELBRECHT DESTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face de Oi 

S.A, empresa que atualmente encontra-se em recuperação judicial, 

conforme noticiado nos autos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu 

recentemente que os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de 

Recuperação Judicial, estão sujeitos à execução universal, ou seja, 

deverão respeitar a “lista de credores” aprovada em assembleia geral de 

credores e homologada pelo juízo competente. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. “In casu”, o crédito do pretenso Exequente foi constituído na data 

do trânsito em julgado da sentença e, portanto, antes do pedido do 

processamento da recuperação judicial (21.6.2016). Por conseguinte, 

sujeita-se ao plano, nos termos do 49 da Lei nº 11.101/2005 e da 

jurisprudência da mais alta corte. Conforme notícia veiculada na mídia, “Ao 

julgar o RESP 1.272.697 – DF, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que, após aprovado plano de recuperação judicial, as execuções 

individuais deveriam ser extintas e não suspensas, pondo fim a uma 

discussão que perdurou durante anos nos processos desta natureza”. 

(https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266732,31047Extincao+das+e

xecucoes+individuais ) Com efeito, não há dúvidas acerca da impositiva 

extinção do feito, em razão da novação do crédito objeto desta demanda, 

o qual deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi. “Ex positis”, considerando que o plano 

de recuperação judicial tem a natureza de transação, a extinção deve ser 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto à homologação da MM. Juíza. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CORREIA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002647-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CORREIA 

MOTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório 
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na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A relação 

contratual em análise enquadra-se no conceito de relação de consumo, 

encontrando-se, em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do 

serviço de telefonia, e, de outro, empresa que presta serviços de 

telecomunicação, mediante remuneração, tal como dispõem os artigos 2º e 

3° do CDC. Não havendo preliminar pendente de análise, passo ao 

julgamento do mérito da causa. A reclamante alega desconhecer a origem 

da dívida de R$ 198,43 (cento e noventa e oito reais e quarenta e três 

centavos) objeto de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, 

ressaltando, outrossim, que não possui relação jurídica com a requerida a 

legitimar a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. A 

requerida, por sua vez, defende a existência de relação jurídica entre as 

partes, afirmando que os serviços foram disponibilizados e usufruídos 

pela reclamante. Com efeito, a reclamada não trouxe para os autos prova 

de que efetivamente os serviços foram contratados pela reclamante. Isso 

porque a mera menção ou juntada de print do sistema informatizado da 

requerida, por si só, não basta para comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes, notadamente quando desacompanhada de 

histórico de faturas e pagamentos dos serviços, o que demonstraria de 

forma contundente a existência de contratação. O sistema informatizado 

da requerida é prova unilateral produzida sem a participação da parte 

contrária e não basta como prova de contratação do serviço. Logo, não 

tendo a requerida trazido para os autos prova robusta acerca da 

contratação efetiva do serviço, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC) 

de rigor a declaração de inexistência da dívida. Quanto aos danos morais, 

reputo-os devidos pela simples prática da inscrição indevida do nome da 

autora nos órgãos restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a 

comprovação do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que 

se refere especificamente à indenização por dano moral, possui 

entendimento de que esta é cabível, com base na simples prova de que 

houve inscrição, ou manutenção, indevida de registro nos órgãos de 

proteção de crédito, sendo desnecessária a demonstração de efetivo 

prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 

1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE 

DE TERCEIROS. DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. 

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação 

do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o 

fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, 

por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições 

financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí 

advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

requerida inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. Por fim, deixo de analisar o 

pedido contraposto porquanto em razão do desfecho da causa tornou-se 

prejudicado. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por MARIA DE FÁTIMA 

CORREIA MOTA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 198,43 (cento e noventa e 

oito reais e quarenta e três centavos), objeto da presente ação e 

determino que no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

presente decisão que a requerida promova a exclusão do nome da autora 

do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária que desde logo fixo em 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), desde o evento danoso - 

inscrição indevida do nome da parte autora no rol de inadimplentes 

(Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade 

extracontratual o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de dezembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUESAN SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003708-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARQUESAN SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. O despacho exarado no 

evento 10044108 determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, consistente na juntada do contrato de locação com firma 

reconhecida em cartório, em razão de divergência de assinatura. Porém, 

decorreu sem manifestação da parte autora, deixando, inclusive, de 

compareceu à sessão de conciliação. A inércia da parte autora demonstra 

total desinteresse no prosseguimento da causa, justificando a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, indefiro a inicial e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte, 

certifique-se e arquivem-se mediante cautelas de praxe. Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de dezembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010554-46.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY POLITA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Cuida-se 

de EMBARGOS A EXECUÇÃO, proposta por NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA e ADILSON FERREIRA DA SILVA em desfavor de ANDRIELLY 

POLITA BATISTA. A Embargada propôs ação de execução de título 

extrajudicial na qual objetiva o recebimento do débito representado pelas 

cártulas de cheques inclusos nos autos. A defesa dos Executados 

apresentou embargos, hasteando preliminar de ilegitimidade passiva de 

Narjara, aduzindo que apesar da conta conjunta, a mesma não 

emitiu/assinou o cheque e não contraiu a obrigação. No mérito, aponta que 

o executado foi vítima de um golpe de um terceiro e que a Embargada era 

sabedora da sustação do título quando o recebeu por endosso. Aduz, 

ainda, excesso de execução. É o breve relato. Fundamento e decido. No 

que tange a suposta ilegitimidade passiva, acompanho a jurisprudência do 

STJ, no sentido de que a responsabilidade se limita ao emitente do cheque. 

Nesse sentido: PROCESSO AGRG NO ARESP 196279 / SP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2012/0132571-0 - 

RELATOR(A): MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - ÓRGÃO 

JULGADOR: T4 - QUARTA TURMA - DATA DO JULGAMENTO: 09/06/2015 

- DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 16/06/2015. EMENTA PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. ASSINATURA DO OUTRO 

CORRENTISTA NO CHEQUE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. SE O TRIBUNAL DE ORIGEM 

AFIRMOU QUE INEXISTE PROVA ESCRITA CONTRA UM DOS 

CORRENTISTA, ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DESTE NA 

CÁRTULA, A PRETENSÃO DE REVER A PRESENÇA DA REFERIDA 

ASSINATURA DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E 

PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO PELO ENUNCIADO 7 DA SÚMULA 

DO STJ. 2. A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME PARA EFEITOS DE 

CONTA-CONJUNTA EM RELAÇÃO A TERCEIROS CREDORES DE TÍTULOS. 

3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PROCESSO: 

AGRG NO RESP 1324542 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL: 2012/0103277-5 - RELATOR(A): MINISTRO SIDNEI BENETI 

(1137) - ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA - DATA DO 

JULGAMENTO: 17/10/2013 - DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJE 

21/11/2013. Com efeito, penso que a ação deve ser extinta com relação a 

Narjara Aline Braz da Silva, por se tratar de parte ilegítima. DO MÉRITO No 

mérito, não vislumbro nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Exequente. Pelo contrário, a cártula comprova fato 

constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Nessa 

seara, tenho que as alegações da parte Embargante não merecem 

prosperar, seja porque não apresenta nenhum fato modificativo ou 

extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, 

do CPC, seja porque os fatos narrados por si só não excluem a 

responsabilidade pelo adimplemento do débito. Senão vejamos. Sabe-se 

que o cheque é titulo de crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, por sua 

natureza, possui as seguintes características: literalidade, a obrigação 

encontra limites de acordo com o que está escrito no título; cartularidade, 

quem possui o título, ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do 

direito nela documentada; autonomia, que confere circulação ao título, pois 

fica desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma 

das partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; e abstração, 

onde os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de 

boa-fé. Por isso, os negócios jurídicos que envolvam títulos de crédito 

possuem ritos próprios, que devem ser observados tanto pelo devedor, 

quanto pelo credor (20050111064173APC, Relator CRUZ MACEDO, 4ª 

Turma Cível, julgado em 27/05/2009, DJ 24/08/2009 p. 123). Ademais, de 

acordo com o art. 906 do Código Civil e art. 25 da Lei do Cheque, não pode 

o demandado opor ao portador do cheque as exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, salvo se o adquirente do título tiver 

agido de má-fé; o que não restou comprovado nos presentes autos. Sem 

maiores delongas, como exposto acima, o título goza de autonomia e 

independência em relação ao negócio que originou sua emissão. Dessa 

forma, não prospera qualquer exceção pessoal oposta a autora, posto 

que o título circulou. Por fim, no que tange a atualização dos valores, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a correção monetária para a 

cobrança de cheques incide desde a data de emissão do documento. Já 

os juros de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do 

cheque à instituição financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, apenas 

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de NARJARA ALINE 

BRAZ DA SILVA, declarando extinto o processo sem resolução de mérito 

com relação a esta. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto à homologação da MM. Juíza. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Prossiga a execução em relação ao 

executado Adilson Ferreira da Silva. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA PASQUALON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Aduz a inicial que a autora faz jus ao recebimento de 13º salário 

proporcional que lhe é devido em razão do exercício no cargo de Diretora 

de Departamento, referente ao período de abril/2016, quando nomeada, 

até setembro/2016, data de sua exoneração. Afirma que nesse interstício 

de 06 meses passou a perceber o salário comissão no montante de R$ 

4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) mensais, conforme holerites em 

anexo. Aponta que “o último subsídio percebido pela Reclamante na 

função de confiança foi no valor R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos 

reais), sendo “justo e de direito que receba 13º proporcional de 6/12 avos 

no valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), o qual acrescido 

de juros legais (0,5% a.m.) e corrigido INPC devidamente atualizado da 

data da exoneração, corresponde ao montante de R$ 2.445,48 (Dois mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) mais 

dano moral pelo ato ilícito cometido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde.” 

Em sede de defesa, o Município Requerido informou que agiu em estrita 

observância aos ditames legais – pagamento de haveres conforme 

preceituado em legislação municipal; inexistindo danos morais a serem 

indenizados. É o breve relato. Fundamento e decido. Perscrutando os 

autos, verifico que a Autora comprovou os fatos constitutivos de seu 

direito, ou seja, o efetivo exercício da função comissionada no período 

referido na inicial, bem como, que apesar do pedido administrativo, não 

teve reconhecido o direito ao décimo terceiro proporcional reconhecido. O 

décimo terceiro é um direito fundamental, previsto na Constitucional 

Federal de 1988, e, ainda, no caso do Município de Lucas do Rio Verde, na 

Lei Complementar n° 42/2006 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

do Munícipio de Lucas do Rio Verde, senão vejamos: “Art. 55 O décimo 

terceiro vencimento, constitucionalmente assegurado ao servidor, 

corresponde a um vencimento integral, acrescido das vantagens 

incorporadas. Art. 56 O décimo terceiro vencimento será pago ao servidor 

independentemente de requerimento, até o dia vinte de dezembro de cada 

ano. Art. 57 O servidor que for exonerado perceberá seu décimo terceiro 

vencimento proporcionalmente aos meses de exercício após o mês de seu 

aniversário, calculado sobre a o valor de pagamento do mês da 

exoneração, considerando-se mês integral, para esse efeito, toda fração 

superior a 15 (quinze) dias. Veja-se que a Autora foi nomeada para 

exercer o Cargo de Diretora de Departamento (Função comissionada) em 
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Abril/2016 sendo que em Setembro/2016 (Após o mês inteiro de labor) foi 

exonerada, fazendo jus ao recebimento proporcional do benefício, tal 

como pleiteado na inicial. Por outro lado, com relação aos danos morais, 

tenho que a situação vivenciada não é capaz de atingir direitos da 

personalidade. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a 

integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, 

humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No 

escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Assim, tenho que os danos morais 

não encontram ressonância nos Autos. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para CONDENAR 

o Requerido ao pagamento do 13º proporcional de 6/12 avos no valor de 

R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), acrescido de juros legais 

(0,5% a.m. - Medida Provisória nº 2.180-35/2001) e corrigido pelo INPC, 

ambos a contar da data de exoneração. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto à apreciação e 

homologação da MM. Juíza. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo 

a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004163-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CECCATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004163-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA SALETE CECCATTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme o 

estado do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, reatando controvertida somente questão de direito. 

Anote-se que “presentes as condições gerais que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além disso, desnecessária a dilação 

probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se 

elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de 

trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, a 

demanda versa matéria de direito, tratando-se de interpretação dos 

ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do 

processo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo 

segundo requerido, pois o Estado ou o Município responde pela obrigação 

de prestar assistência à saúde porque ambos integram em conjunto com a 

União o Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação pela preservação 

da saúde pública da comunidade, cuja responsabilidade é solidaria quanto 

à resposta às necessidades da população. O Código de Saúde do Estado 

de Mato Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do Estado e do 

Município na execução e no desenvolvimento das questões do sistema de 

saúde. Assim também é a orientação prevista na Constituição do Estado 

de Mato Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado pela unicidade e impõe 

aos Municípios a ação direta e aos Estados a ação complementar, com 

suplementação das diretrizes pela União. A distribuição das competências 

e das obrigações dentro do Sistema Único de Saúde não exime os entes 

federados de sua responsabilidade solidária. O sistema de referência 

contra referência (no âmbito de competência administrativa dos órgãos 

públicos) indica a solidariedade. Ressalte-se que a descentralização 

político-administrativa criada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não 

significa isenção de parcela da responsabilidade de cada um dos entes 

integrantes da Federação, pois trata-se apenas e tão somente de medida 

de gestão a fim melhorar a qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir 

o ente público quanto às responsabilidades em prestar a assistência 

integral à saúde a quem dela precisar. Além disso, normas editadas pelo 

Sistema Único de Saúde não se sobrepõe à Constituição Federal, as 

Constituições dos Estados e também as normas legais editadas e 

aprovadas pelo Congresso Nacional, não podendo o ente público 

invocá-las a fim de eximir-se de suas responsabilidades na gestão que lhe 

compete. Assim, a solidariedade permite o manejo de ação, como dito, 

contra ente público individualmente, ou contra ambos conjuntamente, sem 

necessidade de integração ou exclusão na lide: qualquer um e ambos 

respondem. De outro lado, a dignidade da pessoa humana é uma garantia 

prevista no texto do artigo 1º da Constituição Federal e constitui 

fundamento da República Federativa do Brasil, sendo o direito à vida e à 

saúde garantias fundamentais, como previsto nos arts. 5º e 6º. Desse 

contexto jurídico decorre o direito da pessoa humana ao tratamento 

necessário à sua sobrevivência digna, que há de ser garantido 

imediatamente, imune a entraves burocráticos. Não se pode olvidar que a 

organização da seguridade social tem por objetivo a “universalidade da 

cobertura e do atendimento” (CF, art. 194, I), além de o serviço público de 

saúde adotar a diretriz do “atendimento integral” (CF, art. 198, II). O direito 

à saúde foi concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos 

e dever do Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer 

integrante da comunidade, por força da adoção de políticas sociais e 

econômicas voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde 

foram considerados de relevância pública, tendo a diretriz do atendimento 

integral como um de seus lastros. Em consequência, deve o Estado prover 

as condições necessárias ao pleno exercício dos direitos à vida e à 

saúde, sendo irrelevante a maneira como será distribuído o serviço. 

Ressalte-se ainda que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, determina que a saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). E quando se diz 

“Estado” refere-se a todos os entes públicos, incluindo aí o Município. 

Nesse sentido, estabelece o artigo 7º do mencionado diploma legal: Art. 

7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas o art. 198 

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I – 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; II – integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Sem destaque no original. Tem-se, portanto, que 

os serviços de saúde são norteados pelos princípios da universalidade e 

da integralidade de assistência, o que já seria o bastante para o 

acolhimento da pretensão, posto que não é dado ao ente público restringir 

o acesso do cidadão ao Sistema Único de Saúde, sobretudo em razão da 

gravidade da enfermidade que acometia o paciente, que exigia tratamento 

com a maior célere e brevidade possível, em razão da urgência do 

procedimento. Nesse contexto, conclui-se que o direito à saúde, 

desdobramento imediato do princípio da dignidade da pessoa humana e 

intrinsecamente ligado ao direito à vida (artigos 1º, III, e art. 5º, caput, da 

CF), figura entre os direitos fundamentais e, por conseguinte, está 

positivado como direito público subjetivo, razão pela qual se aplica o 

disposto no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal, segundo o qual “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata”. Assim, não constitui violação da tripartição de 

poderes a atuação judicial no sentido de concretizar o direito à vida. Pelo 

contrário, trata-se de simples incidência do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, que assegura a toda e qualquer pessoa socorrer-se do Poder 

Judiciário para prevenir ou fazer cessar lesão a direito, mormente quando 

estão em jogo bens da magnitude da vida e da saúde, que naturalmente 

ocupam posição de proeminência quando confrontados com outros, como 

óbices orçamentários, administrativos e burocráticos. Nesse passo, 

convém assinalar que o caráter programático das regras inscritas no texto 

da Constituição Federal não pode converte-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 354 de 798



ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello). No 

caso dos autos, a paciente possui indicação para submeter-se a 

tratamento médico especializado em ortopedia em quadril, pois está 

impedida de exercer suas atividades corriqueiras do seu dia-a-dia, em 

decorrência de acidente ocorrido seu local de trabalho. Há de ser 

ressaltado que embora não haja farta documentação nos autos a respeito 

da moléstia da paciente, trata-se de procedimento assegurado pelo 

Sistema Único de Saúde, não podendo os requeridos se esquivar de sua 

obrigação de assegurar o tratamento garantido pela Constituição à 

paciente. Ressalte-se ainda que o médico assistente é o profissional que 

detém melhores condições de avaliação e indicação do tratamento mais 

eficaz e efeitos positivos para a manutenção da qualidade de vida e 

manutenção da saúde da paciente, cuja indicação não pode ser 

contestação sem a devida contraprova. Convém registrar, da mesma 

forma, a inexistência de condições econômicas da paciente de suportar 

as despesas do procedimento, tanto que está representada elo 

Defensoria Pública, sendo, por outro lado, beneficiário da gratuidade de 

justiça, pois a omissão pode representar insuperável ofensa ao princípio 

maior do natural direito à vida, inscrito no art. 5º, caput, da Constituição 

Federal, mormente e considerando o apontamento de urgência no 

referencial médico. Consigne-se também que inexiste indevida ingerência 

do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Se a situação concreta 

faculta ao administrador alternativa, o Judiciário não pode censurar seu 

juízo discricionário. Todavia, caso a hipótese concreta se discuta a 

subsunção da conduta administrativa aos parâmetros legais, é possível 

controle judicial sobre o comportamento abusivo ou omissão abusiva. Isso 

porque o administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, 

mas não pode omitir-se quando tem o dever de agir. Igualmente, relevante 

anotar que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência 

de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo ente 

público, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta 

governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 

essencial fundamentalidade. Importa destacar que o poder discricionário 

do administrador público deve ser exercido dentro do campo permitido pela 

legalidade, assim, a avaliação da conveniência e da oportunidade encontra 

barreiras nos limites da legalidade e constitucionalidade. O limite no 

presente caso é o direito à vida e à saúde que o paciente tem respaldado 

no caput do art. 5º, no art. 6º e no art. 196, todos da Constituição Federal 

e na Lei n. 8.080/90, sendo descipiendo anotar que a divisão 

administrativa de atribuições realizada pelo SUS não pode afastar este 

conjunto de normas de hierarquia notadamente superior. Em razão das 

normas citadas não se pode ventilar a tese do Estado, assim como do 

segundo requerido, que imputam ao outro a responsabilidade, pois neste 

caso estar-se-ia diante de responsabilidade solidárias dos requeridos. Por 

fim, tendo em vista a solidariedade dos requeridos impõe-se a procedência 

do pedido inicial. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por MARIA SALETE CECCATTO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - 

MT, para CONDENAR confirmar em definitivo a tutela de urgência 

concedida nos autos (Id. 16411495), devendo o tratamento se estender 

pelo tempo necessário à recuperação da saúde da paciente, conforme 

orientação do médico assistente, ainda que mediante a exigência da 

receita médica atualizada para a entrega dos medicamentos ou a 

exigência de submissão da paciente a novos exames. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 17 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-76.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PAINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010606-76.2013.8.11.0045. REQUERENTE: CHARLES PAINI REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte executada realizou o depósito nos autos 

referente ao valor da condenação. A exequente, por sua vez, 

manifestou-se requerendo o levantamento da quantia depositada mediante 

a expedição de alvará em seu favor. O C. Superior Tribunal de Justiça ao 

a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, impõe-se a 

extinção dos presentes autos em razão do cumprimento integral da 

obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos 

termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará 

em favor da exequente para levantamento da respectiva quantia. Após, de 

tudo certificado, arquive-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto 

os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003918-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GREGORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003918-81.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN EXECUTADO: GILSON GREGORIO Vistos. O 

exequente apresentou pedido de desistência (Id. 13608598/13608621), 

informando que a parte executada quitou a dívida, requerendo, dessa 

forma, a extinção e arquivamento dos autos. O Enunciado 90 do FONAJE 

autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. 

Em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da 

ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN na Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta em desfavor de GILSON GREGÓRIO, com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as devidas baixas. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001699-61.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ADRIANA CUCOLOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Aduz a inicial que a autora “é servidora efetiva do Requerido, titular do 

cargo de Professora habilitada em Pedagogia - 30 horas, investida 

efetivamente no cargo desde 03/06/2013.” Aponta que em 10/12/2014 

requereu do Município a elevação do nível II (graduação) para o nível III 

(especialização), apresentando a prova da titulação e o preenchimento do 

requisito de interstício mínimo de 18 meses de efetivo exercício do cargo, 

conforme preceitua o Plano de Carreira dos profissionais da educação do 

Município de Lucas do Rio Verde, no entanto, teve seu pedido indeferido, 

sob o fundamento de que não preencheu todos os requisitos, uma vez 

que estava em período de estágio probatório. Afirma que “Não há, na lei 

acima mencionada, nenhuma exceção para o caso de servidor que ainda 

se encontre em período de estágio probatório.”. Pugna pelo 

reconhecimento do direito e recebimento das diferenças salariais devidas 

de dezembro/2014 até a data em que foi efetivamente promovida, ou seja, 

julho/2016. Em sede de defesa, o Município Requerido informou que agiu 

em estrita observância aos ditames legais, uma vez que a Lei exige como 

requisito o cumprimento do estágio probatório para “movimentação na 

carreira”. É o breve relato. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares 

e/ou questões pendentes de apreciação, passo a análise do mérito. 

Perscrutando os autos e observando a legislação pertinente, verifico que 

razão não assiste à Autora. Conforme apontado pelo Requerido em sua 

defesa, não há ilegalidade a ser combatida, uma vez que a Comissão agiu 

de acordo com o disposto na LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DATA: 14 DE 

DEZEMBRO DE 2005, senão vejamos: “Art. 6º As movimentações na 

carreira ocorrerão periodicamente entre os ocupantes de cargos efetivos 

que tiverem cumprido os requisitos e condições especificas para a 

carreira, ficando a participação no processo condicionada ao 

preenchimento dos seguintes requisitos básicos: I - ter cumprido o estágio 

probatório;” Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO E 

PROGRESSÃO NA CARREIRA. CRITÉRIOS. PORTARIA PGF 468/2005. 

ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF. EC 

Nº 19/1998. PRAZO. ALTERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA 1. A fixação de 

critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional por meio de 

atos administrativos, não é, por si, ilegal, visto que encontra amparo no 

disposto no art. 10 da Lei n. 8.112/1990. 2. Não atendido o requisito 

temporal de conclusão do estágio probatório, considerando que não 

verificado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício da impetrante 

no cargo de Procurador Federal, inexiste direito líquido e certo de figurar 

nas listas de promoção e progressão funcional, regulamentadas pela 

Portaria PGF nº 468/2005. Precedente: MS 12.523/DF, Rel. Min. Felix 

Fischer, DJe de 18.8.2009. Segurança denegada. (STJ - MS: 12665 DF 

2007/0045827-0,  Relator :  Min is t ra  MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 

12/12/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) 

Logo, fica claro que a administração pública respeitou o princípio da 

legalidade, inexistindo direito a suplicar. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação, DECLARANDO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Dispensável o reexame 

necessário desta sentença em razão do disposto no artigo art. 11 da Lei 

12.153/09, c/c o disposto no art. 496, § 3º do novo CPC. Submeto à 

apreciação e homologação da MM. Juíza. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003014-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória. Afasto a preliminar de arguida 

pela requerida, uma vez que o autor além da declaração de endereço 

juntou nos autos comprovante de endereço, conforme de se verifica nos 

documentos que instruem a petição inicial. Da mesma forma, o autor alega 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes, não sendo exigido no ordenamento jurídico brasileiro a 

necessidade de esgotamento da via administrativa para só então ser 

proposta a ação. Além disso, a requerida apresentou contestação de 

mérito demonstrando resistência ao pedido do reclamante. No mérito, o 

reclamante alega desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou os 

serviços oferecidos pela instituição bancária requerida e que não possui 

nenhuma relação jurídica com a parte demandada. A requerida, por sua 

vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e coligou 

aos autos documentos que comprovam a contratação e a utilização dos 

serviços de cartão de crédito, cuja inscrição do nome do autor no 

cadastro de devedores foi decorrente de inadimplência das faturas do 

cartão de crédito, Bandeira Visa 4551********5485. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica, que a autora dizia não 

reconhecer, demonstrou a instituição financeira ainda que o reclamante 

está inadimplente com o pagamento de faturas do referido cartão. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas 

de cartão de crédito estão quitadas, através de exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, 

pois o pagamento de faturas em razão da utilização do cartão de crédito é 

incompatível com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de 

terceiro justamente para não pagar. O histórico de faturas acompanhado 

do histórico de pagamentos afasta a hipótese de fraude, demonstrando, 

ainda, que o cartão foi utilizado em cidades diversas, inclusive de outros 

Estados. Legítima, assim, a atuação do banco de inscrever as dívidas 

aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou as faturas juntadas nos autos pela instituição 

bancária, não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, 

do CPC). Logo, por tais considerações de rigor a improcedência dos 

pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por FABIO FERRAZ DE OLIVEIRA 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., e julgo extinto o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 
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homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 19 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002841-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PETRY FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc, Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de despejo em 

prédio comercial, aduzindo a parte Autora que necessita do imóvel para 

uso próprio. Ora, é sabido que no Juizado Especial não é cabível as ações 

de despejo, nos termos do artigo 3º, III, da lei 9099/95, cabe despejo 

apenas para uso próprio, não sendo este o caso dos autos. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. DESPEJO QUE SE EVIDENCIA MOTIVADO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JEC. Incompetência do JEC para 

julgamento de ação de despejo que não seja exclusivamente a locação 

residencial de que fala o art. 47, III, da Lei do Inquilinato. Aplicação do 

Enunciado 04 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais só se admite a ação 

de despejo prevista no art. 47, III, da Lei nº 8.245/91.”EXTINÇÃO DE 

OFÍCIO. (Recurso Inominado Nº 71003066495) No mesmo sentido segue o 

Enunciado n.º 04 do Fonaje: “ENUNCIADO 4 - Nos Juizados Especiais só 

se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 

8.245/1991.” Sendo assim, por incompetência deste juízo para 

processamento e julgamento deste feito, haja vista o autor postular pela 

retirada do requerido de seu imóvel comercial, a extinção sem resolução 

de mérito é medida que se impõe. “Ex positis”, nos termos da legislação 

supracitada, declaro extinto sem resolução de mérito, consoante disposto 

no artigo 51, inc. II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da lei 9.099/95). Submeto à homologação 

da MM. Juíza. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003101-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CLARICE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória. Afasto a preliminar de arguida 

pela requerida, uma vez que o autor além da declaração de endereço 

juntou nos autos comprovante de endereço, conforme de se verifica nos 

documentos que instruem a petição inicial. Da mesma forma, a autora 

alega desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no 

rol de inadimplentes, não sendo exigido no ordenamento jurídico brasileiro 

a necessidade de esgotamento da via administrativa para só então ser 

proposta a ação. Além disso, os documentos coligidos nos autos 

possibilitou o exercício do contraditório pela requerida, tanto que 

apresentou contestação de mérito demonstrando resistência ao pedido do 

reclamante. Afasto ainda a arguição de prescrição, uma vez que o prazo 

prescrição, neste caso, somente começa a fluir após o conhecimento da 

autora quanto à negativação do seu nome no cadastro de devedores, que 

no caso em análise, se deu no ano de 2018, e tão logo teve conhecimento 

foi proposta a ação com o objetivo de discutir a legalidade da cobrança. 

Por outro lado, a conexão deverá ser observada em relação às demais 

ações propostas posteriormente. No mérito, a reclamante alega 

desconhecer a origem da dívida de R$ 894,62 (oitocentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e dois centavos), consubstanciado no contrato n. 

CR87123126149, objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, 

sob a alegação de que não contratou os serviços oferecidos pela 

instituição bancária requerida e que não possui nenhuma relação jurídica 

com a parte demandada. A requerida, por sua vez, defendeu a existência 

de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos documentos que 

comprovam a contratação e a utilização dos serviços de cartão de crédito, 

cuja inscrição do nome do autor no cadastro de devedores foi decorrente 

de inadimplência das faturas do cartão de crédito, Bandeira Visa 

4096********9655. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica, que a autora dizia não reconhecer, demonstrou a instituição 

financeira que o reclamante está inadimplente com o pagamento de faturas 

do referido cartão. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas de cartão de crédito estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização do cartão de crédito é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. O 

histórico de faturas acompanhado do histórico de pagamentos afasta a 

hipótese de fraude, demonstrando, ainda, que o cartão foi utilizado em 

diversos estabelecimento. Além disso, as faturas demonstram que ainda 

houve acordo feito pela titular do cartão para pagamento parcelado do 

débito, afastando totalmente a possibilidade de cogitação de fraude. 

Legítima, assim, a atuação do banco de inscrever as dívidas aludidas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 

do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação a autora se ateve a fatos genéricos e não 

contestou as faturas juntadas nos autos pela instituição bancária, não 

tendo se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). 

Ressalte-se ainda que o fato de haver divergência no endereço informado 

pela reclamante na sua petição inicial com o endereço constante nas 

faturas do cartão, não basta para reconhecer a inexistência da dívida, 

pelo contrário, ficou demonstrado nos autos a efetiva contratação dos 

serviços e sua utilização, razão pela qual configura-se exercício regular 

de direito a atuação da instituição bancária ao inscrever o nome da autora 

no rol de inadimplentes. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

MARIA CLARICE DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003103-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CLARICE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA CLARICE DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução de ações propostas anteriormente, 

quais sejam: processos n. 1003101-80.2018 e 1003102-65.2018, e que, 

inclusive, já receberam sentença de mérito. Com efeito, ressai dos autos a 

identidade dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, § 1º do Código de Processo 

Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada”. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que 

ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz 

acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria 

constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência de litispendência, pois se verifica a identidade de 

partes, causa de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Ante o exposto, reconheço o instituto jurídico da litispendência 

entre os processos e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, § 1º e 485, inciso 

V, e § 3º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Submeto os autos 

ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Lucas do 

Rio Verde – MT, 13 de dezembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001288-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONGORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EXECUTADO)

JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 210,00, do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 4067-02.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WANDERLEI GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 674-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DALL OGLIO, MARTINHO DALL 

OGLIO JUNIOR, NELCI VENTURINI DALL OGLIO, VERA ARANTES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B/MT, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82403 Nr: 1775-15.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA MARTINS, NERLY ARAGÃO 

ANTONIOLO, NEUZELY APARECIDA ARAGÃO ANTONILO DA SILVA, 

PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de p. 181 e verso.

Cumpra-se todos itens do requerimento, conforme ali postulado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101639 Nr: 22339-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI 

CHRISTOFANO ORBOLATO, AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHEIRA 

ORBOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:OAB-MT 12.794/B, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - OAB:9.202

 Considerando que os executados não compareceram para assinar o 

termo de penhora.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos quantos forem os 

bens, para o pagamento da divida, intimando em seguida os executados.

Com a juntada do auto de penhora ou nada sendo encontrado para ser 

penhorado, diga o exequente no prazo de 15(quinze) dias.
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Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97958 Nr: 4326-94.2014.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA TAKAHASHI LTDA, SERGIO 

MAMORU TAKAHASHI, THERESA SETSUKO TAKAHASHI, ELISA SATIE 

ODA TAKAHASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Certifique-se se houve o cumprimento da detemrinação contida na 

decisão proferida as pp. 78/79, ou seja, se foram encaminhadas copias da 

decisão ao juízo deprecante, para que nos responda aos questionamentos 

ali contidos, caso positivo, solicite informação, para que se possa dar o 

regular andamento do feito.

Intimem-se, cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120195 Nr: 625-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SOUZA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI 

CAMILO - OAB:MT/20767-O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 21.494-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por JAIR SOUZA 

DE MELO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

condenando o réu a conceder ao autor o Beneficio de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, 

devidos a partir da data da sua incapacidade, 07.02.2015 (laudo de p. 91, 

resposta quesito n. 16), descontadas as parcelas já pagas a titulo de 

auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e 

Juros de MoraA Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores.Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo ser 

implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, tendo o 

requerido decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social.Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93.Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 1545-36.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VALEMTIM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença, procedendo a troca da capa dos 

autos.

Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 199/201), 

bem como o cálculo que a instrui (pp. 202/212), na forma do artigo 535, do 

CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ciência ao exequente do documento de p. 167.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113779 Nr: 5985-07.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BARBOSA DE MIRANDA MARTINS, DIONISIO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Caso a parte não compareça, certifique-se o ocorrido, em seguida 

arquive-se os autos, dando-se as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83189 Nr: 2667-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pela autora, BV 

FINANCEIRA S/A, aduzindo existência de obscuridade passível de 

corrigenda, ao argumento de que não foi pedido a rescisão do contrato 

concedida na sentença, ocasionando uma decisão ultra petita, fora dos 

limites rqueridos pelas partes, assim, postula pelo acolhimento dos 

embargos, para que seja decotado do dispositivo da sentença, a parte que 

declara rescindido o contrato.

É a sintese. Decido.

Com razão o embargante.

Posto isto acolho os embargos de declaração interposto, para que seja 

decotado do dispositivo da sentença, a parte que declara rescindido o 

contrato, assim onde se lê:

"Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem, no patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.

Leia-se:

"Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, para consolidar 

nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, no 

patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar torno definitiva."

Mantenho os demais termos da sentença proferida.
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Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35090 Nr: 290-48.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM ELSON PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

FABIANA ELIZA MATTOS - OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença, procedendo a troca da capa dos 

autos.

Após, INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante 

judicial, por carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 182/184), 

bem como o cálculo que a instrui (pp. 185/186), na forma do artigo 535, do 

CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30362 Nr: 556-69.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER BOSCOLI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS 

AUTOMOTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Adriane da Silva - 

OAB:32085

 Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30(trinta) dias, 

formulado pelo exequente a p. 123.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para que dê o 

regular andamento no feito,

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109646 Nr: 3738-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação e, de consequência, converto a 

separação judicial em divórcio, para DECRETAR O DIVÓCIO DO CASAL, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de Registro 

Civil.Sem custas em razão da gratuidade, que estendo a requerida neste 

ato.Certificado o trânsito em julgado da sentença e, cumpridas as 

determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120844 Nr: 1001-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se pessoalmente as partes, nos endereços não repetidos obtidos 

através dos sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e SIEL em 

anexo), para que no prazo de 05 (cinco) dias, promovam o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118930 Nr: 8900-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Maria Broch, CARLOS JOSE DE 

PELEGRIN, VALDEVINO JOSE BROCH, JOVANI JOSE BROCH, LUDOVINA 

AMABILE REMOR BROCH, SILVANA MARIA BROCH, MARIZANE MARIA 

BROCH, DOLORES MARIA BROCH BRUNETTO, VALMIR LUIZ BRUNETTO, 

VALDECIR JOSE BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 VISTO.

Deixo de designar, por ora, nova audiência de conciliação, visto que não 

há informação nos autos acerca da citação/intimação dos demais 

requeridos incluídos no polo passivo da lide.

Assim, determino o seguinte:

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do retorno dos AR’s respectivos às 

cartas de citação de pp. 205/215.

Com a juntada, desde já, certifique-se o decurso do prazo para o 

oferecimento de contestação pelos réus citados.

Restando infrutíferas as diligências citatórias, diga a parte autora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39972 Nr: 294-51.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ MIÉRRO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido formulado pela Fazenda Pública, realizei 

consulta de veículos existentes em nome do (a) (s) executado (a) (s), via 

sistema RENAJUD, contudo, a pesquisa não retornou resultados, 

conforme informativo anexo.

No mais, defiro a citação por edital, conforme requerido.

Ultimada a citação e não ocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução no prazo legal, certifique-se e torne-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos constantes do petitório retro.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80747 Nr: 4820-61.2011.811.0045
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS DE LIMA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

BACENJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 8150 Nr: 1337-38.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. DO ESTADO DE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGRESSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETRIN ESPIR - OAB:3.566-B, 

THAIS PEREIRA SCHMIDT - OAB:11361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente determino que seja intimada a advogada da exequente, Dra 

THAIS PEREIRA SCHMIDT, para que junte procuração aos autos, conferida 

pelo exequente, no prazo de 15(quinze) dias.

Após a juntada de procuração, expeça-se alvará de levantamento da 

quantia penhorada, para conta corrente bancária em nome da exequente, 

informada a p. 50, devendo a parte exeqeunte, após o levantamento da 

quantia, manifestar sobre a extinção do processo, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37944 Nr: 2981-35.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, renove-se a diligência citatória no endereço constante do 

mandado de p. 119, eis que pela certidão do Oficial de Justiça (p. 120), 

não é possível verificar que, de fato, o executado lá não reside.

Restando infrutífera a diligência, cite-se o devedor nos endereços não 

repetidos obtidos através dos sistemas informatizados (BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD em anexo).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109626 Nr: 3723-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ITAMAR MORGAN, FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BEZERRA BERTONI 

GUSSI - OAB:11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:SP/68.723, PAULO EDUARDO DIAS DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 13577

 VISTOS.Defiro o pedido de penhora on-line, via sistema Bacenjud, face o 

não cumprimento voluntário da obrigação, conforme requerimento 

formulado às pp. 134/135.Acerca do assunto:Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem:I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira;[...]Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na 

execução.Foi requisitada penhora on-line nas contas correntes da 

executada e, como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) 

a ordem de bloqueio foi cumprida integralmente, com a transferência da 

quantia de R$ 11.606,96 (onze mil, seiscentos e seis reais e noventa e 

seis), para conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.(...) 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115124 Nr: 6733-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Procedi à penhora on-line do valor devido, conforme requerido, face o não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Realizei ainda pesquisa através do sistema RENAJUD, contudo, não foram 

encontrados veículos em nome do executado, conforme extrato anexo.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados.

Sem prejuízo, defiro a inclusão do nome do devedor nos cadastros de 

inadimplentes (art. 782, § 3º do CPC).

Por fim, intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passíveis de penhora.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27383 Nr: 1456-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL S/A - INDUSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO PASSARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GEOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, consulta de veículos existentes em nome do (a) (s) 

executado (a) (s), via sistema RENAJUD.

Contudo, a pesquisa não retornou resultado, conforme informativo anexo.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 
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prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23900 Nr: 1728-17.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO SANTANA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO DE ABREU 

MARTINEZ - OAB:10737-PR

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

Bacenjud, face o não cumprimento voluntário da execução.Como se 

verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora on-line foi 

efetuada parcialmente, com a transferência do valor para conta de 

depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco que a transferência 

imediata dos valores para conta judicial se impõe como necessária para 

evitar a perda de rendimentos e para assegurar, conforme o caso, a 

restituição integral dos valores ao executado ou a satisfação do crédito ao 

exequente com a devida correção monetária e juros. O artigo 5º, do 

Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do executado, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que será juntado aos autos, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado (...)..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24868 Nr: 2720-75.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT/6057, JACSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/8326-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 126. Cumpra-se.

Intime-se novamente o exequente, para que deposite o valor da diligência 

do oficial de justiça, para que este penhore bens móveis e imóveis, no 

endereço declinado a p. 123, conforme requerido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26169 Nr: 217-47.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOAMI ARMAZENS GERAIS LTDA, EMERSON 

LEANDRO LUCAS, JOÃO LEANDRO LUCAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 Defiro o pedido de p. 149 e verso, cumpra-se cofnorme requerido.

Com a juntada das informações, intime-se o exequente, para que 

manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 2237-50.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO NONATO DOS SANTOS, DIVINO 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Defiro o pedido retro.

Foi procedida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) 

devedor (a) (es).

Procedi ainda, consulta de veículos existentes em nome do (a) (s) 

executado (a) (s), via sistema RENAJUD, conforme informativo anexo.

Realizei também pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

Face ao caráter sigiloso, arquivem-se as informações solicitadas pelo 

Sistema Infojud em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o 

acesso tão-somente ao exequente e seu advogado.

Após, intime-se o exequente das informações obtidas através dos 

sistemas informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97732 Nr: 4129-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de desconstituição da penhora, eis que o valor 

bloqueado, diferentemente do alegado pelo exequente, não se mostra 

ínfimo em relação à dívida em execução, posto que constitui mais de 30% 

do valor apresentado à p. 71, qual seja, R$ 938,20.

Ademais, a penhora observará, preferencialmente, a ordem disposta no 

art. 835, do CPC.

Consigno que, conforme requerido, realizei pesquisas junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar outros bens em nome da 

executada, contudo, as buscas não retornaram resultado, conforme 

extratos em anexo.

Desse modo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, devendo juntar desde logo, cálculo 

atualizado da dívida já descontado o valor objeto de bloqueio. Prazo: 10 

(dez) dias.

Em tempo, observe-se a escrivania o cumprimento integral da decisão de 

p. 73.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97863 Nr: 975-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLP, CPMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Domingues Fernandes - 

OAB:41.026/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mailton de Oliveira Souza - 

OAB:38.052/GO

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 
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no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora homologada.Por 

consequência, revogo a prisão civil do executado JOÃO BATISTA LINO 

ficando a cópia da presente decisão servindo como ALVARÁ DE 

SOLTURA em seu favor, devendo o mesmo ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer 

preso.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento.Sem 

custas. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Fica cópia da presente decisão valendo como alvará de 

soltura/ofício/mandado/carta precatória.Intimem-se as partes.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA FERREIRA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES AGUIAR OAB - GO46363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001759-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000097-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. E. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. G. D. S. E. O. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal 

deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23265 Nr: 2589-41.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Machado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 4327-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Jaqueline Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira o que entender de direito 

em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2489-42.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que se manifeste(m) 

requerendo o que entender(em) de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 
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tendo em vista a (o,s) a petição do exequente (embargos de declaração) 

que se encontra(m) juntado(a, s) às fls. 114/115 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106513 Nr: 575-06.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Rodrigues de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 2685-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105682 Nr: 28-63.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denizard Augusto Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23607 Nr: 2915-98.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Guntzel Penz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415, Manoel Messias Moreira Leão - 

OAB:8758-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a transferência de valores retro efetivada 

no feito, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89095 Nr: 3455-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lopes Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente nos autos seus dados bancário para transferência dos 

valores liberados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101558 Nr: 3133-82.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danyelle Rodrigues Cabral, Marques Martins Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fronteira Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenza - 

OAB:48992/GO, Cassio Bruno Barroso - OAB:OAB/MT 17205-A, 

Diogenes Siqueira de Souza - OAB:13389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca da decadência em reclamar vícios redibitórios 

acerca da presente pretensão, conforme R. Despacho de fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 3729-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luis Stroeher EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deborah Parucker Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça deste Estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu recolhimento, 

com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2977 Nr: 29-59.1990.811.0021

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramagro Agricola Industrial Ltda, Solange Ivete 

Vogelaere Braun da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELIAS DO PRADO e OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Junior 

- OAB:3.652-A, Beno Suchodolski - OAB:19815/SP, MELLINA SILVA 

GALVANIN - OAB:258964, Tarcísio Valeriano dos Passos - 

OAB:2895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento das 

diligências do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento dos atos de intimação determinados no Despacho 

de fls. 1.161/1.166, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 
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Tribunal de Justiça deste Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo 

comprovar nos autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do 

comprovante de pagamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000667-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO DE CAMARGO FRANCO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE PROCESSO n. 

1000667-93.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 363.914,07 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: BANCO DO 

BRASIL S.A, Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS QUADRA 1 

BLOCO A LOTE 31, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 POLO 

PASSIVO: EDUARDO ANTONIO DE CAMARGO FRANCO, Endereço: 

Avenida Hermano Ribeiro da Silva, Jardim Araguaia, COCALINHO - MT - 

CEP: 78680-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 

363.914,07. No mesmo prazo, poderá o polo passivo interpor embargos, 

que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, 

e suspenderão a eficácia do mandado monitório. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado da juntada do mandado aos autos do 

processo. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. A 

resposta deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O 

prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). ÁGUA BOA, 17 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001879-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001879-52.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em que pese à 

requerente ter colacionado guia de recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária (evento n. 17131348), verifica-se que esta não restou 

vinculada ao processo em referência, eis que não restou observada a 

regra do art. 22, caput, da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional 

de Justiça e no art. 2º do Provimento n. 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Sendo assim, diante da impossibilidade 

deste Juízo promover a vinculação da guia arrecadada a este processo, 

deverá o requerente promover o recolhimento devido, conforme o 

Provimento n. 22/2016-CGJ, facultando ao demandante a requerer a 

restituição dos valores indicados no evento n. 17131348 na forma 

adequada. Portanto, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento das custas e despesas processuais 

levando em consideração o proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do processo por ausência de pressupostos de desenvolvimento 

válido e regular do processo. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de dezembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-36.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. DOS REIS NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO dos 

advogados da parte Promovente e Promovida da decisão de ID nº 8223554 

e da audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada nos autos para 

o dia 02/04/2019 AS 15:00 HORAS (MT). devendo trazerem seus clientes 

para depoimento pessoal, bem como suas testemunhas até o máximo de 

três para cada parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO DE SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELVINO ROBERTO RAMOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 16:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-10.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010201-10.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MANOEL 

FERREIRA DA CRUZ Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

17 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000608-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIEN KELLI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000608-08.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: CRISTIEN 

KELLI DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

17 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PEIXOTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000607-23.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: SILVANIA 

PEIXOTO DE SOUZA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

17 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001327-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISIDIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001327-24.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ISIDIO 

PEREIRA DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

17 de Dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

DEUZENIR ARAUJO DA MATA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001410-40.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DELCI 

WEISSHEIMER Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. No mais, não tendo sido o 

débito do executado quitado, fora a parte exequente instada a 

manifestar-se. Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao 

impulsionamento do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a 

expedição de pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a 

produção da informação que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já 

tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. In casu, verifica-se que 

a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações 

que integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação 

de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste 

em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de 

natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Diante do exposto, deixo de 

acolher o pedido de pesquisas de bens do executado junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud e determino a intimação do exequente para que indique 
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bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 17 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010036-60.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-60.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

SOUSA EXECUTADO: GILMAR MACHADO BONMANN Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, fora determinada a 

sua intimação pessoal, nos moldes do que exige o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Mesmo após a intimação pessoal, a parte não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

Insta ainda consignar que, nos casos de processos de execução, a 

jurisprudência pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a 

provocação da parte adversa para que seja declarado extinto o processo 

nos casos de abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM 

INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município 

apenas manifestou-se quatro meses após a intimação.3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. Agravo Regimental não 

provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 25 de outubro de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000502-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

U. RESENDE & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERNANDA STURMER OAB - RS110823 (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000502-80.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: U. RESENDE & CIA LTDA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027056 Nr: 7613-35.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Weber da Silva, Paulo Martins Veloso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) do sentença de fls. 

204/209, dispositivo abaixo transcrito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na 

denúncia para CONDENAR os réus DOUGLAS WEBER DA SILVA e PAULO 

MARTINS VELOSO como incurso no delito previsto no art. 33 da Lei de 

Drogas nº 11.343/06, c/c art. 29, caput, do Código Penal.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-AAR

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR ANA PAULA PEREIRA STURMER, portadora do RG 

1289724-8-SSP/MT e CPF n. 909.420.861-04, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete da 1ª Vara desta 

comarca de Alto Araguaia, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 14 de dezembro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73042 Nr: 2202-48.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Alto Araguaia–MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 586-09.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FERNANDES DE 

BARROS - OAB:22.807 OAB/MS, FLAVIANA DA SILVA FREITAS - 

OAB:23411, Rafael Cardoso de Moraes - OAB:15924/MT, Tiago 

Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13.633/MT

 Fica Vossa Senhoria intimada como advogado da parte ré, da audiência 

designada conforme ofício de ref. 192.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33710 Nr: 1245-23.2011.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMILSON DOS SANTOS MOREIRA, Cpf: 

99075377134, Rg: 4.307.256, Filiação: Simão dos Santos e Elena Pereira 

Oliveira Moreira, data de nascimento: 22/09/1980, brasileiro(a), natural de 

Goiás-GO, casado(a), (dc*). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.549,74 (Um mil e quinhentos e quarenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de restrição de 

vosso nome e CPF junto ao protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mauro de Oliveira 

Santos, digitei.

Alto Araguaia, 17 de dezembro de 2018

Mauro de Oliveira Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12344 Nr: 2235-58.2004.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEIDE ROCHA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

JOAQUIM PORFÍRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26153 Nr: 557-32.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner Barros Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT/13.245- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS promove Ação de Execução em desfavor de VANUS 

ALVES DIAS, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao pagamento de 

custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015.

6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

7. Publique-se. Intimem-se.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000647-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE OAB - MT16062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000647-08.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

ANDREIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO RÉU: MUNICIPIO DE ALTO 

ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

ANDRÉIA CRISTINA ALVES DE ARAÚJO, por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO 

ARAGUAIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento da 

medicação MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500mg, 60 comprimidos ao 

mês, em virtude da doença de esclerose sistêmica (CID M34). 2. 

Inicialmente, antes da análise da liminar pretendida, determinei a 

manifestação do NAT, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 3. Aportou 

ao feito o parecer expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), através 

da farmacêutica Rosana Souza Duarte, relatando que o medicamento 

solicitado não está assegurado para o tratamento de esclerose sistêmico, 

conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da 

Saúde. 4. Após nomeação de advogada dativa para patrocinar os 

interesses da requerente, aportou aos autos manifestação instruída com 

laudo médico fundamentado, solicitando a liberação do medicamento 

micofenolato de mofetila e excluindo a prescrição dos fármacos indicados 

no parecer exarado pelo NAT. 5. Afirma que o medicamento metotrexato já 

foi ministrado na paciente, não surtindo êxito, excluindo, por conseguinte a 

utilização dos medicamentos azatioprina e ciclofosfamida. 6. Por fim, 

noticia que os medicamentos sildenafila, captropil e nifedipino são 

utilizados para complicações da doença e não para controle. 7. Diante dos 

mencionados fatos, pugna que os requeridos providenciem a medicação 

prescrita pelo médico do requerente, com o escopo de resguardar a sua 

saúde. 8. Os autos vieram conclusos. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 9. Conforme se observa nos autos a requerente 

Andreia Cristina Alves de Araújo sofre da doença de esclerose sistêmica 

(CID M34), necessitando do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 

500mg, 60 comprimidos ao mês, conforme receituários médicos anexos. 

10. Compulsando a petição inicial, bem como os documentos a ela 

colacionados, entendo que a tutela de urgência deve ser deferida, diante 

da demonstração da probabilidade do direito, bem como da presença do 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, explico: 11. 

Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de 

urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma 

uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil 

do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do 

direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a 

verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos 

esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo 

conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, 

sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de 

urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, 

somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar 

ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos 

pressupostos que denominamos de particulares ou específicos. 11. Feita 

essa consideração passo à análise dos requisitos. 12. “In casu”, a 

probabilidade do direito que alega possuir a requerente está devidamente 

presente no bojo dos autos, posto que demonstrada a necessidade do 

uso da medicação, ante ao atual estado de saúde, sofrendo com doença 

de esclerose sistêmica (CID M34). 13. Como visto, encontrando-se patente 

o fumus boni iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o julgador 

verificar se este soma-se com a situação excepcional: haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. Vislumbro lado outro, o 

perigo de dano, eis que a medicação que estava sendo ministrada não 

surtiu êxito, razão pela qual houve nova prescrição médica do 

medicamento para o uso de micofenolato de mofetila. 15. Outrossim, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC/2015, a contrario sensu. 16. Conclui-se, portanto, ser imperiosa a 

necessidade de proteção ao bem jurídico maior, qual seja, a saúde da 

requerente Andreia Cristina Alves de Araújo, por meio do uso do 

medicamento indicado. 17. Ratifica este entendimento o disposto no art. 

226, § 8º, e art. 227, ambos da CF/88, segundo os quais: “Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 8º - O 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que 

a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (grifos nossos).” 18. Mister salientar que o direito à saúde 

detém absoluta prioridade entre as funções inerentes ao Poder Público, 

posicionamento que encontra respaldo nos artigos 196 e 198, da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 196 - A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. “Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 

com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade.” 19. Ademais, o texto 

constitucional determina o dever do Estado e demais entes federados de 

prover a saúde, através de políticas públicas, sendo que tais normas 

gozam de eficácia plena e aplicabilidade imediata, como expressamente 

prevê o § 1º do art. 5º, Constituição Federal, por ser direito fundamental, in 

verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º - As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 

(grifou-se) 20. Conforme se observa, o direito à saúde compreende 

garantia constitucional, estando sedimentada a responsabilidade do 

Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e 

insumos médicos, tratamentos, exames e cirurgias àqueles que deles 

necessitem. 21. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são solidariamente responsáveis. Nesse sentido, é o entendimento 

esposado pelo E. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. 

SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O 

TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

LEGAIS. PREENCHIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 07/STJ.1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da 

assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que 

dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, 

restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de medicamento para debelá-la, este 

deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia 

à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao 

fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de 

saúde do ora agravado.3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever 

do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a 

necessidade do recorrido. 4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são 

partes legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja 

pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de 

pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer 

deles.Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 

296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 

656979 / RS, DJ 07.03.2005.[...] 8. Agravo de instrumento conhecido para 

negar seguimento ao próprio recurso especial (arts. 544, § 3º, c/c 557, 

caput, CPC)”.(AG 1062935; RELATOR MINISTRO LUIZ FUX; DJ 
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26/09/2008)” 22. Os tribunais de todo o país também acolhem com sua 

jurisprudência o direito aqui pleiteado de realização de cirurgia, sob 

responsabilidade do Estado, vejamos: “APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

MUNICÍPIO DE VIAMÃO. MENOR PORTADOR DE HIPERTROSE DE 

AMÍGDALAS. CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA 

INDEPENDÊNCIA DOS PODERES, DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA 

UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. 1. A responsabilidade pelo fornecimento da cirurgia pleiteada 

é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a 

respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes 

federativos, a ser realizada em momento oportuno, tendo em vista a 

solidariedade existente entre todos, não podendo o particular ter limitado 

seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da 

Administração Pública. 2. Não calha a tese de inexistência de direito 

subjetivo à saúde, e de impossibilidade de atendimento, por parte dos 

entes federativos, de casos individualizados, na medida em que a 

pretensão do menor está devidamente fundamentada nos artigos 196, 

227, ambos da Constituição Federal e artigos 4º, 7º e 11 do ECA. 3. Não 

há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, 

porquanto ao Judiciário compete fazer cumprir as leis. 4. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida garantido nos dispositivos 

constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência 

do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em 

questão. 5. Não há ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e 

da igualdade, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento 

dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da 

Administração. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 

70044737500, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 06/10/2011)” – (grifos nossos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA 

ANTECIPADA. CIRURGIA DE ''CRIOTERAPIA''. LESÃO DA RETINA. 

URGÊNCIA. MENOR CARENTE. LITIGÂNCIA SOB O PÁLIO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .-Se o Agravante é menor 

carente e necessita de imediata cirurgia de ''Crioterapia'' - Lesão da retina 

- configurados estão os pressupostos de verossimilhança e 

inequivocidade dos fatos nos quais se funda o pedido de ''tuttele de 

avant-guarde'' (TJMG, Numeração Única: 0043598-21.2010.8.13.0000, 

Relator: Des.(a) BELIZÁRIO DE LACERDA, Data do Julgamento: 

15/06/2010, Data da Publicação: 09/07/2010)” “TUTELA ANTECIPADA 

Prestação de serviço público Impetrante que comprovou ser portador de 

Ceratocone de Alta Miopia e Micro Ruptura de Retina Necessidade de 

cirurgia de fixação inana de lente e técnica de croos-linking de colágeno 

corneano Perigo na demora da prestação justificado Presença dos 

requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela (CPC. art 273) 

Obrigação do Estado que não se estende a procedimento feito em hospital 

particular, com médico de confiança do autor. Serviço a ser disponibilizado 

na rede pública Agravo parcialmente provido (TJSP, VOTO N0.: 4599, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N0.: 994.09.23602-7, COMARCA: 

FERNANDÓPOLIS (3a OFÍCIO- Proc. N. 7153/2009)” “CONSTITUCIONAL. 

CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL (ANEL DE 

FERRARA). DIREITO DE TODOS À SAÚDE (ART. 196, CF/88). DEVER DO 

ESTADO. ABRANGÊNCIA DAS TRÊS ESFERAS DA FEDERAÇÃO. 

SOLIDARIEDADE. DIREITO À VIDA. 196CF/88 I. Sendo o SUS composto 

pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes 

federativos, pelo que a garantia ao direito à saúde é dever de todos. II. 

Compete ao Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária e ao tratamento de suas 

patologias. III - Agravo improvido. (82659 CE 2007.05.00.077074-4, Relator: 

Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Substituto), 

Data de Julgamento: 09/06/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 07/07/2008 - Página: 877 - Nº: 128 - Ano: 2008, 

undefined)”, (grifos nossos). 23. No caso em tela, os autos demonstram 

que a parte requerente não tem condições de suprir sua necessidade no 

uso do medicamento contínuo, sendo que sua enfermidade foi informada 

por profissional habilitado, conforme receituários médicos acostados nos 

autos, no qual se encontra informada a necessidade do uso do 

medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500mg, 60 comprimidos ao 

mês. 24. Por conseguinte, demonstrada a patologia do requerente, e ainda, 

havendo demora no processo fornecimento pelos requeridos, e não 

podendo a requerente esperar indefinidamente pela efetivação do 

fornecimento, mister a concessão da tutela de urgência pleiteada. 

DISPOSITIVO 25. A luz do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

INVOCADA, com fulcro nos arts. 5º, 196, 198, 226 e 227, todos da 

Constituição Federal c/c art. 300 do CPC/2015, e DETERMINO aos 

requeridos que providenciem o fornecimento da medicação pleiteada, da 

qual a parte requerente necessita com urgência – MICOFENOLATO DE 

MOFETILA, 500mg, 60 comprimidos ao mês, DE FORMA CONTÍNUA, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na proporção prescrita pelo 

profissional habilitado, de maneira gratuita, pelo período de tempo que se 

fizer necessário ao tratamento, conforme prescrição médica e receituários 

médicos destinados ao requerente quanto à medicação em questão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e/ou bloqueio de 

verbas públicas do requerido (art. 537 c/c 297, ambos do CPC/2015). 26. 

Assim, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, bem como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. 27. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 28. CITE-SE a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo legal e INTIME-OS 

com o escopo de dar cumprimento à tutela de urgência, ora deferida. 29. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 30. De acordo com o artigo 334 do 

CPC/2015, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso 

de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. 31. No entanto, considerando os 

princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, 

especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe 

ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. 32. 

Conforme determina o art. 4° do CPC/2015, “as partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. 33. A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o 

novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental 

(CPC/2015, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a 

possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão 

além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de 

produção das provas. 34. Aliás, o próprio código permite uma 

flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a 

distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 35. Ainda levando 

em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa 

audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, 

permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, 

conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. 

36. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer 

momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes 

recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de 

conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não 

acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 

282, § 1° e 283, parágrafo único), mormente por tratar-se de ação de 

obrigação de fazer, cujo objeto é procedimento cirúrgico visando à 

manutenção da saúde da parte requerente. 37. A jurisprudência do STJ é 

pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da 

audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - 

INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO 

CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 

331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE 

MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no 

artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes 

podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 

83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta 

nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 
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4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 38. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 39. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 40. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 41. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 42. No mais, no 

caso em tela, trata-se o requerido de pessoa jurídica de direito público, 

não se admitindo a transação já que o Procurador do Estado não tem 

autorização para transigir, diante da indisponibilidade, “a priori”, absoluta 

do patrimônio público. 43. Assim, DEIXO de designar a audiência neste 

momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos 

mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor 

solução da lide. 44. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-34.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOAQUIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000115-34.2018.8.11.0020. REQUERENTE: SILVANO JOAQUIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que após oscilação/queda em 

sua rede elétrica dois de seus eletrodomésticos queimaram, ficando 

inoperantes, são eles: Home Theater LG e uma máquina de lavar Brastemp 

12kg. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito quanto a incompetência 

deste juizado em razão da necessidade de ser realizada prova com 

matéria de ordem complexa, uma vez que consta nos autos laudo técnico 

demonstrando o dano relatado pelo autor. Vencida a preliminar, passo a 

análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Apesar da parte autora postular o 

ressarcimento diante dos danos causados pela oscilação/queda da rede 

elétrica em sua residência, deixou de cumprir com o determinado pela 

concessionária para o devido reembolso. Verifica-se que o autor fora 

intimado de forma administrativa, para apresentar o laudo técnico de 

queima da máquina de lavar Brastemp 12 kg e não o fez, bem como não 

apresentou orçamentos necessário ao Home Theater LG, assim impossível 

conferir o reembolso nos termos da Resolução n. 414/2010, art. 210, 

parágrafo único. Dessa forma, diante da insuficiência probatória do 

alegado pela parte autora, impossível dar outro caminho a demanda que 

não seja a improcedência. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar arguida, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-19.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE CARMELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000116-19.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DONIZETE CARMELO SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV VISTOS, Dispenso 

o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico que a 

reclamante deixou de comparecer, conforme evento Num. 14309425, a 

audiência de conciliação embora intimado. Dessa forma, em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 14309425, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI GONCALVES ARAUJO OAB - MT24274/O (ADVOGADO(A))

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000120-56.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LETICIA DIAS DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que após oscilação/queda em 

sua rede elétrica por um período aproximado de oito horas, vários de seus 

produtos perecíveis dispostos a venda estragaram, somando um prejuízo 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sua contestação, a reclamada requer 

a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 
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ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Apesar da parte autora postular o 

ressarcimento diante dos danos causados pela oscilação/queda da rede 

elétrica em sua residência, deixou de cumprir com o determinado pela 

concessionária para o devido reembolso. Assim, verifica-se que não 

houve demonstração de nexo causal entre a queda/oscilação da rede 

elétrica à perca dos bens perecíveis consoante postulado. Dessa forma, 

diante da insuficiência probatória do alegado pela parte autora, impossível 

dar outro caminho a demanda que não seja a improcedência. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-95.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010353-95.2015.8.11.0020. REQUERENTE: IZAURA ROMUALDO PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Não há custas nos autos, 

razão pela qual, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-86.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010319-86.2016.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 14797749, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

9084743, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000138-77.2018.8.11.0020. EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. 

EXEQUENTE: TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. No presente 

caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-67.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CUSTODIO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONALDO PIRES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria a requerer o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias tendo em vista ID 17079601.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23871 Nr: 1382-10.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TATIANE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Vistos. 1. DEFIRO o pedido de vista dos autos, formulado à fl. 261, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, ARQUIVEM-SE. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 3 de agosto 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-58.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DERCY PEREIRA SOUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010112-58.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: DERCY PEREIRA SOUTO 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. Ante ao teor da 

certidão lançada na movimentação nº 17065922, RECEBO o recurso 

protocolado no evento nº 17049189, somente no efeito devolutivo (art. 43 

da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente 

pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89848 Nr: 200-15.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ribeiro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, Lourival da Cruz Dias - OAB:19.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente do 

retorno dos autos, bem como para em 10 (dias) manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111812 Nr: 2795-16.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSE DE AZEVEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente do 

retorno dos autos, bem como para em 10 (dias) manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111211 Nr: 2431-44.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR FIGUEIREDO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O requerente do 

retorno dos autos, bem como para em 10 (dias) manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 911-25.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SENHORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão emitida com a finalidade de intimar a parte autora, através do seu 

advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a 

regularização do CPF a fim de expedir RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127427 Nr: 4971-31.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURACI FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam com 

fundamento no artigo 74 da Lei 8.213/91 c/c art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte a requerente NEURACI FERREIRA SILVA e, de como consequência, 

condeno o Requerido a pagar a requerente o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso, corrigidos nos termos do manual de cálculos da 

Justiça Federal. Para início do pagamento do benefício, fixo a data 

requerimento administrativo em 01.08.2017 (pág. 42), em conformidade 

como o Art. 74, inc. II, da Lei 8.213/91.Considerando a natureza alimentar 

do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca da Pensão por Morte, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da 

parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 3977-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A, RENAN COSTA 

ESTEFANUTTO, PRISCILA COSTA ESTEFANUTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84657 Nr: 817-09.2013.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCIZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:Mat.1662135

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste quanto a impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22733 Nr: 2661-72.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da manifestação do requerido p. 148vº, intime o autor na pessoa 

de seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142928 Nr: 6638-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCNDJ, BCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-0

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26106 Nr: 2553-09.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORI EDSON SILVEIRA - 

OAB:219808, JAQUELINE UMENO - OAB:23377/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2269-49.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL FELIX BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da manifestação do requerido p. 120vº, intime o autor na pessoa 

de seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117083 Nr: 6018-74.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SANTOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da nota de devolução retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

arquivamento dos autos nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92875 Nr: 2793-17.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - 

OAB:18078, ROSIANE DA COSTA PAIM - OAB:18.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 4333-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSR, MSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Vistos;

 1. Ante o teor da certidão de fl. 40, oficie-se a OAB local para que indique 

profissional para atuar na defesa dos interesses do Executado, ficando o 

causídico, desde já, nomeado como advogado dativo.

2. Tendo em vista que os parâmetros apresentados pela Tabela de 

Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de Honorários, 

fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme Resolução n.º 

096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 

Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, em 01 (um) 

URH – Unidade Referencial de Honorários.

3. Após a indicação, intime-se o defensor constituído de seu munus, 

cientificando-os das obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 

1.12.6 e 1.12.6.1 da CNGCJ/MT, bem como para que no prazo legal 

manifeste-se oferecendo o meio de defesa cabível.

4. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 4333-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSR, MSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da decisão p. 41, bem como, a OAB local encaminhou lista de 

nomes para ser indicado nos autos como advogados dativos. Sendo 

assim, em atenção à ordem de cronológica, Intime-se Dr. Lauro Everson 

Cassasus Figueiredo, OAB/MT 6539, para ciência da nomeação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 4333-95.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSR, MSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Vistos.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, referente a divida no valor de R$ 1.487,09 (mil 

quatrocentos e oitenta de sete reais e nove centavos), referente aos 03 

(três) últimos meses anteriores à propositura da execução, bem como das 

parcelas que se vencerem no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme previsão do art. 528, §3º, 

do Código de Processo Civil, e protesto do pronunciamento judicial, 

consoante art. 517, do CPC.

Cientifique-se o executado que o não pagamento acarretará PROTESTO 

DA DÍVIDA conforme artigos 528, §1º c/c 517, ambos, do novo Código de 

Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos 

pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Inerte o executado, venham conclusos para deliberação. Demonstrado o 

pagamento, ou apresentadas justificativas, preliminarmente à conclusão, 

diga a parte exequente, em 05 (cinco) dias, colhendo-se na sequência o 

parecer Ministerial.

Oficie-se a empresa empregadora para que promova o desconto em folha 

de pagamento do referente às prestações alimentares.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125313 Nr: 3855-87.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:16904/O, Mayara Trajano da Silva - OAB:24.055/MT

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista aos Advogados 

constituídos Lucas Antonio Batistão - OAB/MT 16.904 e Mayara Trajano da 

Silva - OAB/MT 24.055 , para no prazo de 05 dias, apresentar Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 5526-53.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA RODRIGUES, JACKELINE 

FREIRE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A, Vanessa Luzia 

dos Santos Marques - OAB:19913

 Posto isso, julga-se parcialmente procedente a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de: (a) CONDENAR os acusados Cícero Ferreira 

Rodrigues e Jackeline Freire Peixoto como incursos nas sanções penais 

dos arts. 171, caput, c.c 29 do CPB pelo fato em que figura como vítima 

Getúlio da Silva Oliveira; (b) ABSOLVER os acusados Cícero Ferreira 

Rodrigues e Jackeline Freire Peixoto da imputação de infração ao art. 283 

do CPB pelo fato em que figura como vítima Getúlio da Silva Oliveira na 

forma do art. 386, VII do CPP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO TADEU CAPATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MICKAELLE BENITES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000130-39.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA DON AQUINO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado aos 

autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO COIMBRA BALSAMAO OAB - MG88941 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado aos 

autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado aos 

autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000370-96.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON MANOEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias acerca da penhora Id 

17102184 - Informação (renajud 1000370 96). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

DANIELA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000835-37.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[ATRASO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IGOR FERREIRA MENDES Endereço: RUA 4, 140, 

JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

DANIELA DO CARMO OLIVEIRA Endereço: RUA H, 140, JARDIM IMPERIAL, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: GOL 

LINHAS AÉREAS S.A. Endereço: AVENIDA VINTE DE JANEIRO, 2 andar, 

nível 15,55, entre os eixos 10-12/E-G, S, GALEÃO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 21941-570 Senhor(a): IGOR FERREIRA MENDES e outros A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/01/2019 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 17 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000271-58.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.406,45 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: WEMERSON ANTONIO SANTANA Endereço: RUA 

MARIA IZABEL DE JESUS, SN, QUADRA 26 LOTE 12, JARDIM SANTA 

ROSA, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA Endereço: RUA ANSELMO EDUARDO 

PASSARELO, 742, S, JARDIM ITAMARATI, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/01/2019 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 17 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-97.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER JOSE ALVES OAB - MT24709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

PAGHIPER SERVI?OS ONLINE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000831-97.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES Endereço: rui barbosa, 39, 

são raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PAGHIPER SERVI?OS ONLINE EIRELI - ME Endereço: RUA 

JOÃO WINCHE, 533, JARDIM DAS NAÇÕES, PARANAVAÍ - PR - CEP: 

87703-526 Nome: RICARDO JOSE DE SOUZA Endereço: RUA ÁLVARES 

LOBO, 250, JARDIM DOM BOSCO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04757-005 

Senhor(a): ANDERSON COMUNELLO RODRIGUES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/01/2019 Hora: 15:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Barra do Bugres - MT, 17 de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103528 Nr: 3596-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos a advogada do réu, para que apresente a defesa prévia 

do réu, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1953-36.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previamente a análise do pedido de fls. 107/110, aguarde-se o decurso 

do prazo de contestação do requerido, já que, a rigor, este Juízo já 

apreciou o pedido de tutela de urgência às fls. 81.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96199 Nr: 186-60.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMKDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Por fim, JULGO EXTINTO, com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC.12.Nos termos do art. 

17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, concedo ao cônjuge virago o direito de voltar 

a usar o nome de solteiro, qual seja, JUCIANE MARTINS KOTTWITZ. 

13.Expeçam-se os competentes ofícios e mandados.14.P. 

I.C.15.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73152 Nr: 1041-44.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SEBASTIAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos

1. As partes qualificadas nos autos postulam a homologação de acordo 

nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91261 Nr: 2570-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA. - (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

LTDA - ME, INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO GROSSO 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANCHES 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.154, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO 

- OAB:15.343/MT

 1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99542 Nr: 1798-33.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR ORLANDO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora , na pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, 

proceda o preparo da Carta Precatória expedida nos presentes autos, às 

fls. 72 (a qual se encontra na contra-capa do feito), bem como para 

retira-la e promover sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000658-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO TAGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 
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Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-73.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000044-73.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA JOSE ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a sentença condenou a empresa requerida em obrigação de fazer, 

consistente no desbloqueio da linha telefônica pós paga de número (65) 

999010590. Observa-se que a parte requerida foi devidamente intimada 

para cumprir a obrigação imposta na sentença, no entanto, informa a 

impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer alegando que a linha 

encontra-se cadastrada em nome de terceiro, requerendo a conversão da 

obrigação de fazer em perdas e danos. A parte autora, por sua vez, 

pleiteia a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e que o 

valor seja em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais). Pois bem. 

Inicialmente anoto que a multa diária aplicada, embora tenha função 

precípua de forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação de fazer, 

evitando assim o descumprimento de ordem judicial, não é razoável que 

ela seja adotada sem restrições, sob pena de enriquecimento sem causa. 

O Código de Processo Civil autorizou a conversão da obrigação de fazer 

em perdas e danos para o caso da tutela específica ser de difícil 

cumprimento, como explicitado pela parte vencida, conforme preceitua o 

artigo 499 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, atenta aos 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com fundamento no 

art. 499 do CPC, DEFIRO o pedido da parte executada para CONVERTER a 

obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Intimem-se as partes desta decisão e a parte requerida para pagar 

o montante arbitrado acima, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000240-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000240-09.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MARLI GODINHO EXECUTADO: 

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS Vistos. INDEFIRO o pedido de penhora em 

face de terceiros (esposo da executada), eis que não há nos autos 

informação acerca do regime matrimonial de bens do casal. No mais, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, informar bens de 

propriedade da parte executada, sob pena de extinção. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000541-53.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MATHEUS DE JESUS SILVA 

MARTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não 

compareceu a audiência de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, em face da ausência da parte 

reclamante à audiência para a qual foi regularmente intimada, nos termos 

do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. Ante o exposto, o prazo recursal correrá 

em cartório, independentemente de intimação. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO COSTA GRANGEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000382-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THIAGO COSTA GRANGEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A parte autora 

interpôs Recurso Inominado e postulou pela concessão da gratuidade de 

justiça. Posteriormente, foi indeferido o pedido de gratuidade e 

determinada a intimação da parte recorrente para recolher o preparo 

recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em seguida, foi 

certificado o decurso do prazo e a ausência de recolhimento do preparo. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, preparo. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 42, §1°, da Lei 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VANESSA SOUZA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000017-56.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ANDREIA VANESSA SOUZA 

PEREIRA Vistos. INDEFIRO o pedido de citação por edital, uma vez que 

incabível em procedimentos do juizado especial, nos termos do artigo 18, 

§2° da Lei 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIELA LOPES JESUS GAETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NATANAEL BORTH (REQUERIDO)

PAULA FERNANDA BRANCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN SOUZA DANTAS OAB - SP303195 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000178-03.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GABRIELA LOPES JESUS 

GAETA REQUERIDO: LEANDRO NATANAEL BORTH, PAULA FERNANDA 

BRANCO DA SILVA Vistos. Dê-se ciência as partes acerca do retorno 

dos autos. Prazo: 05 dias. Escoado o prazo sem manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. Às providências. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-19.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000552-19.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GIRLENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Tendo em vista o teor da certidão retro, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações legais. Às 

providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLECIO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000034-29.2017.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE CLECIO NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a informação de 

que as partes foram devidamente intimadas acerca do retorno dos autos e 

nada manifestaram, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

legais. Às providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000476-92.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: EGMAR DE SOUZA BARBOSA Vistos. INDEFIRO o 

pedido de citação por edital, uma vez que incabível em procedimentos do 

juizado especial, nos termos do artigo 18, §2° da Lei 9.099/95. Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-67.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE FONTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000025-67.2017.8.11.0050. REQUERENTE: VANICE FONTANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dê-se ciência as partes acerca do retorno dos 

autos. Prazo: 05 dias. Escoado o prazo sem manifestação das partes, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações legais. Às 

providências. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ NAZARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000033-10.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FABIO LUIZ NAZARIO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 

52, caput, Lei nº 9.099/95). Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária. 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, § 1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-98.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHERBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000495-98.2017.8.11.0050. REQUERENTE: GILMAR SCHERBACH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Tendo em vista que a parte 

reclamante desistiu do recurso interposto, certifique-se o trânsito em 
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julgado da sentença. Em seguida, retifiquem-se a distribuição e autuação, 

para constar a presente como cumprimento de sentença. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95). Transcorrido o prazo do 

parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação, penhorando-se tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, acrescido de juros e correção 

monetária. Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, § 1º e Súmula 11, 

Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 

9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor. Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000401-19.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDINEIA DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A parte autora 

interpôs Recurso Inominado e postulou pela concessão da gratuidade de 

justiça. Posteriormente, foi indeferido o pedido de gratuidade e 

determinada a intimação da parte recorrente para recolher o preparo 

recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em seguida, foi 

certificado o decurso do prazo e a ausência de recolhimento do preparo. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, preparo. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 42, §1°, da Lei 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquive-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de dezembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000428-36.2017.8.11.0050. REQUERENTE: RENATA SANTIANE ARAUJO 

DE JESUS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração interposto por RENATA 

SANTIANE ARAUJO DE JESUS contra a decisão prolatada no ID 14527626, 

visando à sua reconsideração. Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 505: 

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, (...)”. Deste modo, o pedido de reconsideração apresentado é 

de todo descabido, haja vista que não há previsão legal, e muito embora 

houvesse previsão legal para tal pleito, não houve alteração a situação 

fática nos autos. Aliás, conforme frisado na decisão deveria a insurgente 

ter interposto o recurso cabível perante a Turma Recursal e não formulado 

tal pleito a este juízo. Assim sendo, com fulcro no artigo 505 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada no ID 14527626, pelos seus próprios 

fundamentos. Prossiga no cumprimento da referida decisão. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 

de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALEXANDRA STANGHERLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000057-38.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THAIS ALEXANDRA 

STANGHERLIM REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração interposto por THAIS 

ALEXANDRA STANGHERLIN contra a sentença prolatada no ID 14571349, 

visando à sua reconsideração, a fim de que seja deferida a produção de 

prova testemunhal. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. O 

artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 505: “Nenhum juiz 

decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, (...)”. 

Deste modo, o pedido de reconsideração apresentado é de todo 

descabido, haja vista que não há previsão legal, e muito embora houvesse 

previsão legal para tal pleito, não houve alteração a situação fática nos 

autos. Aliás, consigno que qualquer insurgência acerca da decisão 

proferida nos autos deve ser arguida por meio do recurso cabível. Assim 

sendo, com fulcro no artigo 505 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada no 

ID 14571349, pelos seus próprios fundamentos. Por fim, tendo em vista 

que o pedido de reconsideração não tem o efeito de interromper nem 

suspender o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-16.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE LEMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA APARECIDA TELES OAB - MT0017473A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010167-16.2014.8.11.0050. REQUERENTE: ALESSANDRE LEMES 

PEREIRA REQUERIDO: SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR Vistos. Defiro 

o pleito formulado no ID 16493142. Para tanto, expeça-se ofício ao 

DETRAN/MT para efetuar a baixa em restrições de veículos referentes a 

este processo. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações legais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TEIXEIRA SIMAO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000035-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDO TEIXEIRA SIMAO 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação designada em razão da sua não 

localização ID 12118819. Designou-se nova audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera ante a não localização da parte requerida, 

oportunidade em que a autora pugnou pela suspensão do feito pelo prazo 

de 60 dias ID 12891531. Em seguida, a reclamante pugnou pela penhora 

online via Bacenjud, buscas nos Sistemas Infojud e Renajud e expedição 

de certidão da dívida ID 14745636, o que foi deferido parcialmente no ID 

16317486. Em seguida, a autora requereu a expedição da certidão de 

dívida no ID 16573578. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, REVOGO a decisão de ID 16317486, eis que ainda não houve 

a formação de título executivo judicial. Trata-se de ação de cobrança, no 

curso da qual a parte requerida não foi localizada para ser citada e assim 

permitir a angularização da relação processual. Nos termos do artigo 240, 

§2° do CPC, incumbe à parte autora adotar, no prazo de dez dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação da parte demandada, 

contudo, superado tal prazo, o autor não se desincumbiu de tal encargo, 

no que a relação processual ainda não se encontra angularizada. Por 

outro lado, o art. 14, §1°, inciso I da Lei 9.099/95 preceitua constituir dever 

indeclinável da parte autora, promover a efetiva e completa qualificação da 

parte demandada fornecendo, inclusive, seu endereço, em consonância 

com o que preceitua o art. 319, inciso II do CPC. Dessa forma, a 

manutenção do feito em tramitação sem a regular citação da parte 

demandada contraria os princípios norteadores do procedimento 

sumaríssimo, em especial a celeridade, economia processual e sua própria 

razoabilidade, não podendo o processo eternizar-se, mormente quando 

ainda não perfectibilizada a relação processual, devendo o processo ser 

extinto pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, a teor do art. 51, caput da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DE LOURDES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 

(ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000422-29.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ODILSON DE LOURDES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A., CARDIF DO BRASIL 

VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos. Dê-se ciência as partes acerca do 

retorno dos autos. Prazo: 05 dias. Escoado o prazo sem manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. Às providências. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-67.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000316-67.2017.8.11.0050. REQUERENTE: EDLAINE DA SILVA 

DOMINGOS REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE 

PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Vistos. Tendo em vista a certidão de ID 

16615804, na qual consta que as partes foram devidamente intimadas 

acerca do retorno dos autos e nada requereram, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações legais. Às providências. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010536-39.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUIS MACHRY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0018516A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010536-39.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: VAGNER LUIS MACHRY 

EXECUTADO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Vistos. Diante o teor da certidão de ID 16614523, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. Às providências. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000943-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000943-37.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a 

manifestação da executada de ID 16986463, INTIME-SE o exequente para 

que apresente os originais das certidões de honorários advocatícios 

objeto da presente ação, em observância ao art. 425, §2° do Código de 

Processo Civil. Com a apresentação e considerando que a parte 

executada não se opõe à execução, conforme manifestado no ID 

16986463, REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do presidente do 

Tribunal competente, observando-se o disposto no art. 910, §1° do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001521-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, 

INTIME-SE o exequente para que apresentem em Cartório os originais das 
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certidões de honorários advocatícios objeto da presente ação, em 

observância ao art. 425, §2° do Código de Processo Civil. Com a 

apresentação das certidões e tratando-se de ação de execução por 

quantia certa com base em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, 

cite-se/intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 910 c/c art. 535, ambos do CPC). Caso não 

sejam oferecidos os embargos, no prazo legal, observar-se-ão as 

seguintes regras: I – Determino que seja requisitado o pagamento por 

intermédio do presidente do tribunal competente, observando-se o 

disposto no art. 910, §1º, do CPC, expedindo-se o precatório ou a 

requisição de pequeno valor; II - Far-se-á o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000268-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BEZERRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000268-74.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: EDUARDO BEZERRA DE 

SOUZA EXECUTADO: JEFFERSON RENAN RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 16163188 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, 

observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZURK NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AIOLFI TOZZO OAB - MG170774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 46140628814 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000801-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO ZURK NETO 

REQUERIDO: ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 46140628814 Vistos. 

Indefiro o pedido da parte autora de expedição de oficio para localização 

do requerido, por ser responsabilidade atribuída a parte. Assim, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que forneça o endereço, a fim de que possa 

ser dado prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000263-52.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORLANDO DALZOT 

REQUERIDO: CLEVERSON BARBOSA DA SILVA, BOM FUTURO 

AGRICOLA LTDA Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração interposto 

por ORLANDO DALZOT contra a sentença prolatada no ID 16664050, 

visando à sua reconsideração, a fim de que seja designada nova data de 

audiência de conciliação. Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. O artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 505: 

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, (...)”. Deste modo, o pedido de reconsideração apresentado é 

de todo descabido, haja vista que não há previsão legal, e muito embora 

houvesse previsão legal para tal pleito, não houve alteração a situação 

fática nos autos. Aliás, consigno que qualquer insurgência acerca da 

decisão proferida nos autos deve ser arguida por meio do recurso cabível. 

Assim sendo, com fulcro no artigo 505 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo, na íntegra, a sentença 

prolatada no ID 16664050, pelos seus próprios fundamentos. Por fim, 

tendo em vista que o autor na petição de ID 16911529 renunciou ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações legais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de dezembro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-43.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO OAB - SP0191768A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cientifiquem-se as partes sobre o retorno dos autos. Nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 13 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL QUIRINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

referido prazo, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 13 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000128-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA DINIZ EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000128-74.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JORGE LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: OTICA DINIZ EIRELI - EPP Vistos. Inobstante a exceção de 

pré-executividade oposta, entendo que as razões apresentadas não são 

suficientes para alterar a sentença já transitada em julgado. A uma porque 

não houve recurso da sentença; a duas porque a ilegitimidade é matéria a 

ser alegada por meio de embargos a execução; a três porque no mérito, 

pretende a exclusão da responsabilidade que como já mencionado é 

solidária entre as franquias, conforme entendimento já sedimentado. 

Assim, não recebo a exceção por não se tratar de matéria que possa ser 

analisada por este instrumento processual, bem como por ser questão já 

acobertada pelo trânsito em julgado, não passível de rediscussão. 

Intime-se a exequente para prosseguimento do feito. Intimem-se as partes 

desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001549-65.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de ação reclamatória c/c tutela 

antecipada c/c dano moral ajuizada por JOSÉ RAMOS DA SILVA em face 

da empresa OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

requerente sustenta que firmou contrato de serviços de telefonia e 

internet com a empresa reclamada, possuindo a linha telefônica residencial 

cujo número é (65) 3382-7015. Estava em atraso com suas faturas e os 

serviços de telefonia e internet foram bloqueados pela empresa 

reclamada. Entretanto, alega ter efetuado o pagamento do débito, mas a 

empresa reclamada se mantém inerte quanto ao reestabelecimento de sua 

linha telefônica. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência 

a fim de determinar o imediato reestabelecimento da linha telefônica de sua 

titularidade (65-3382-7015) e dos serviços de internet, sob pena de 

aplicação de multa diária. É o relato necessário. Decido. De início, impende 

destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de forma 

automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa 

sob o crivo do Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente 

no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. 

Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo da demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

verifica-se que logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum 

in mora à concessão da tutela antecipada vindicada. Explico: a 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciada no 

fato do bloqueio da linha telefônica e da internet vinculados ao telefone 

residencial 65-33827015 ter sido motivado pelo débito que a própria parte 

requerente reconheceu, porém a manutenção desse bloqueio após o 

pagamento do débito em atraso não soa razoável, ao menos numa 

avaliação sumária, enfatize-se. Em que pese se tratar de prova unilateral, 

vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, que a parte requerente tomou 

as medidas administrativas que lhe estavam disponíveis para resolução da 

celeuma envolvendo sua linha telefônica; aportou o comprovante de 

pagamento referente às faturas dos meses de outubro e novembro do 

corrente ano (docs. que instruem a exordial). Ademais, a apresentação 

dos protocolos PR000008007968 e PR000008014867 que, segundo a 

parte requerente, foram fornecidos pela parte reclamada por ocasião das 

tratativas de resolução da celeuma de forma administrativa, torna possível 

a concessão da tutela de urgência a fim de evitar prejuízos de difícil 

reparação, pois, ao que tudo consta, o débito aparentemente foi quitado e 

os serviços de telefonia e internet não foram reestabelecidos. Como é 

cediço, no âmbito da legislação consumerista, a cobrança de débitos ao 

consumidor inadimplente não poderá expor este a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42 CDC), 

motivo pelo qual, em juízo de cognição sumária, vislumbro que a 

manutenção da negativação do débito objurgado, poderá causar o 

constrangimento proibido na legislação retrocitada. O requisito do perigo 

da demora também é evidente, pois eventual delonga na resolução do 

litígio poderá ocasionar impeditivo na utilização dos serviços de telefonia e 

internet contratados pelo consumidor. Por fim, não há perigo de 

irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da demanda, a 

parte requerente deverá fazer frente aos pagamentos necessários para 

satisfação do débito, caso as cobranças sejam realmente devidas. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o 

reestabelecimento, de forma imediata, dos serviços de telefonia e internet 

contratados pela parte requerente José Ramos da Silva, vinculados à linha 

telefônica (65) 3382-7015, sob pena de multa diária, que fixo no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento desta decisão. 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte requerente, a fim de 

que compareçam na audiência de conciliação já designada nos autos. 

Faça constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 

20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 12 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LARISSA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001551-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLICIA LARISSA DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., SERASA S/A. 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

reparação por dano moral com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

CLICIA LARISSA DA SILVA FIGUEIREDO em face da empresa CASA 

BAHIA COMERCIAL LTDA e de SERASA EXPERIAN, todos devidamente 

qualificados nos autos. A requerente sustenta que firmou contrato 

particular de compra e venda de imóvel residencial com a empresa 

Construtora Junqueira Empreendimentos Imobiliários LTDA, que seria 

adquirido pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a ser 

custeado com recursos próprios e por meio de financiamento fornecido 

pelo Banco do Brasil S/A. Todavia, a parte requerente alega que teve 

tolhida a chance de aquisição da casa própria em virtude de negativa de 

seu nome realizado pelas partes reclamadas, que ressoa, a seu juízo, 

indevida. Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim 

de determinar que as partes reclamadas promovam a exclusão de seu 

nome dos bancos de dados do SERASA, no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), até o final do julgamento da demanda, sob pena de aplicação de 

multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao final, pugna pelo 

reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais. 

É o relato necessário. Decido. De início, impende destacar que a 

designação de audiência conciliatória ocorre de forma automática no 

âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa sob o crivo do 

Magistrado, eis que sua inclusão ocorre automaticamente no ato da 

distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. Para análise 

do pedido de tutela antecipada de urgência pela parte requerente, faz-se 

necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 

300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da 

demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os 

documentos apresentados pela parte requerente, verifica-se que logrou 

êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora à concessão 

da tutela antecipada vindicada. Explico: a probabilidade do direito alegado 

está devidamente consubstanciada no fato de que houve comunicação 

expressa da empresa Construjunqueira Empreendimentos Imobiliários 
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LTDA que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel residencial 

havia sido cancelado em virtude de pendência financeira junto ao SERASA 

que, segundo a parte requerente, é indevida porque ela nunca manteve 

relação jurídica com a empresa reclamada Casa Bahia. Alega ainda que 

nunca recebeu notificação prévia da empresa SERASA Experian. Em que 

pese se tratar de prova unilateral, vislumbra-se, em juízo de cognição 

sumária, que a parte requerente sofreu prejuízo na realização da 

aquisição de um imóvel em virtude da negativação ora objurgada, de modo 

que a despeito da possibilidade da dívida ter sido constituída de acordo 

com as prescrições legais, tal situação somente será possível após a 

realização do contraditório, tornando possível a concessão da tutela de 

urgência ante a discussão posta em juízo sobre a negativação de seu 

nome. Como é cediço, no âmbito da legislação consumerista, a cobrança 

de débitos ao consumidor inadimplente não poderá expor este a ridículo, 

nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 

42 CDC), motivo pelo qual, em juízo de cognição sumária, vislumbro que a 

manutenção da negativação do débito objurgado, poderá causar o 

constrangimento proibido na legislação retrocitada. O requisito do perigo 

da demora também é evidente, pois eventual delonga na resolução do 

litígio poderá ocasionar impeditivo na realização de futura transação 

imobiliária ou qualquer outra transação bancária que necessite tomar 

empréstimos junto às instituições financeiras. Por fim, não há perigo de 

irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da demanda, a 

parte requerente deverá fazer frente aos pagamentos necessários para 

satisfação do débito, caso as cobranças sejam realmente devidas. Ante o 

exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para 

determinar que as partes reclamadas, de forma solidária, promovam a 

exclusão da negativação do nome da parte requerente CLICIA LARISSA 

DA SILVA FIGUEIREDO relacionada ao débito de R$ 3.160,30 (três mil, 

cento e sessenta reais e trinta centavos) em que é credora a empresa 

CASAS BAHIA, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, que 

fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento 

desta decisão. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte 

requerente, a fim de que compareçam na audiência de conciliação já 

designada nos autos. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida com pedido de tutela de urgência ajuizada por José 

Augusto Lopes em face de Tim Celular S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. O autor sustenta que teve seu nome negativado 

pela empresa requerida em razão dos débitos de 99,86 - referente ao mês 

de fevereiro/2018, R$ 100,82 - referente ao mês de março/2018 e R$ 

99,00 - referente ao mês de abril/208. No entanto, argumenta que mantinha 

junto à reclamada um plano de celular, mas realizou a portabilidade para 

outra operadora no mês de janeiro/2018, efetuando todos os pagamentos 

devidos antes da portabilidade. Diante disso, requer a concessão da tutela 

antecipada de urgência a fim de determinar a exclusão do nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, referente a negativação 

indevida, sob pena de aplicação de multa diária. Ao final, pugna pela 

declaração de inexistência do débito, e a consequente condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de 10 salários mínimos. 

Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se 

necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte autora, constante que esta logrou êxito em 

comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciado no 

fato de que o nome da parte autora se encontrar negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito inserido pela parte requerida face os débitos nos 

valores de R$ 99,86, R$ 100,82 e R$ 99,00, não havendo quaisquer outros 

registros de débitos em nome da parte autora. Já em relação ao perigo da 

demora, é inegável que hordiernamente o acesso ao crédito é essencial e 

que qualquer apontamento nos órgãos de proteção ao crédito geram 

riscos incalculáveis à parte que tem seu nome inserido indevidamente 

como o caso dos autos que, a princípio, demonstra que a parte autora logo 

que teve conhecimento do apontamento ingressou no meio judicial para o 

fim de ser analisado os débitos decorrentes da negativação. Posto isso, 

defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que faço para 

determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de 

proteção ao crédito, sejam eles SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, 

ou qualquer outro prestador deste serviço. Fixo prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para cumprimento da presente medida, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. 

Oficie-se ao SERASA/SPC solicitando a baixa do nome da parte 

reclamante dos cadastros. Sem prejuízo, Recebo a inicial, uma vez que 

presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se 

a parte autora, a fim de que compareçam a audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela escrivania deste juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010529-47.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PIRES (REQUERIDO)

UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURO MELEIRO DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010529-47.2016.8.11.0050. REQUERENTE: JOSEVALDO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MAURO MELEIRO DOMICIANO, UNICA SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, SANDRA PIRES Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Por não promover 

os atos e diligências que lhe competiam, a exequente abandonou a causa, 

ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do 

processo independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em 

vista a desídia processual da parte autora, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ROBERTO JOSÉ PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000174-29.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE PETRUCIO TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ROBERTO JOSÉ PIRES, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. 

Decido. Indefiro o pedido de localização de endereço por ser ato de 
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incumbencia da parte autora que não comprovou a impossibilidade de 

faze-lo, conforme decisão anterior que determinou a demonstração. Por 

não promover os atos e diligências que lhe competiam, a exequente 

abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito. Cumpre ressaltar 

que a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes, nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista a desídia processual da parte autora, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA BOVETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000307-71.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JANE MARIA BOVETTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo causídico da parte autora, uma 

vez que as impugnações deveriam ter ocorrido em audiencia para a qual 

não compareceu ao ato, tornando-se preclusa. Ademais, a conciliadora 

agiu no estrito cumprimento do dever legal, não ocorrendo qualquer 

excesso quanto aos itens destacados no termo de audiência. Por outro 

lado, determino a intimação da parte autora para que no prazo de 10 (dez) 

dias comprove a relação de aluguel ou qualquer outra relação com o 

proprietário que consta no comprovante de endereço da empresa de agua 

apresentada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. 

Sem prejuízo, encaminhe-se cópia da ata de audiência para a OAB/MT a 

fim de que adote as providências que entender cabíveis. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA BOVETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000308-56.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JANE MARIA BOVETTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo causídico da parte autora, uma 

vez que as impugnações deveriam ter ocorrido em audiencia para a qual 

não compareceu ao ato, tornando-se preclusa. Ademais, a conciliadora 

agiu no estrito cumprimento do dever legal, não ocorrendo qualquer 

excesso quanto aos itens destacados no termo de audiência. Por outro 

lado, determino a intimação da parte autora para que no prazo de 10 (dez) 

dias comprove a relação de aluguel ou qualquer outra relação com o 

proprietário que consta no comprovante de endereço da empresa de agua 

apresentada nos autos, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. 

Sem prejuízo, encaminhe-se cópia da ata de audiência para a OAB/MT a 

fim de que adote as providências que entender cabíveis. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000082-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOTA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELA MODONO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001922-96.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-CVerdeCaroline Schneider Guanaes Simões, Juíza 

de Direito Diretora do Foro, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, etc.     CONSIDERANDO que o servidor Claudiomiro Donadon 

Pereira, Gestor Geral desta Comarca, matrícula 1846, usufruirá 30 ( trinta) 

dias de férias no período de 07.01 a 05.02.2018;     RESOLVE:     Art. 1.º 

DESIGNAR o servidor EDSON POVUAÇÃO, Gestor Administrativo III, 

matrícula n.º 7283, para exercer, cumulativamente, as funções do cargo 

de Gestor Geral desta Comarca, no período de 07.01 a 05.02.2018, 

durante o afastamento do titular.     Art. 2º. Publique e cumpra-se, 

remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.     Campo Verde, 14 de 

dezembro de 2018.       Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito Diretora do Foro    table

 PORTARIA N. 51/2018-CVerde

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 CONSIDERANDO que o servidor Claudiomiro Donadon Pereira, Gestor 

Geral desta Comarca, matrícula 1846, usufruirá 30 ( trinta) dias de férias 
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no período de 07.01 a 05.02.2018;

 RESOLVE:

 Art. 1.º DESIGNAR o servidor EDSON POVUAÇÃO, Gestor Administrativo 

III, matrícula n.º 7283, para exercer, cumulativamente, as funções do cargo 

de Gestor Geral desta Comarca, no período de 07.01 a 05.02.2018, 

durante o afastamento do titular.

 Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Campo Verde, 14 de dezembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

 Portaria 54/2018-CVerde

 CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DA COMARCA DE CAMPO VERDE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 CONSIDERANDO que a servidora Alesandra Fátima Cocco Oliveira, 

matrícula 9762, Gestora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, usufruirá 10 (dez) dias de férias, no período de 

07 a 16/01/2019;

 RESOLVE:

 Art. 1.º DESIGNAR a servidora NEUSA DOS SANTOS SOARES ALENCAR, 

Auxiliar Judiciária, matrícula n.º 7281, para exercer as funções do cargo 

de Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, no período de 07 a 16/01/2019, durante o 

afastamento da titular, decorrente de férias.

 Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Campo Verde, 17 de dezembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA 0735610-22.2018.8.11.0000

VISTOS.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Arnaldo João dos Anjos, Técnico Judiciário, matrícula 

4320, lotado na Comarca de Campo Verde-MT, em relação ao quinquênio 

de 16/05/2011 a 16/05 .

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância ao requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o relatório. Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis : "Art. 109. Após 

cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo (...) § 1° (...) 

§ 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em 

até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo 

da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no 

período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II - 

afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de doença em 

pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de interesses 

particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença 

definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. 

Parágrafo único As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas." No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao 

benefício, que preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da 

Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma 

das hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado 

no processo. Pelo exposto, DEFIRO o pleito, para conceder 03 (três) 

meses de licença-prêmio por assiduidade ao servidor Arnaldo João dos 

Anjos, Técnico Judiciário, matrícula 4320, relativa ao quinquênio 

16/05/2011 a 16/05/2016, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço. Publique-se. Comunique-se ao Departamento de Recursos 

Humanos, para anotações no Sistema de Gestão de Pessoas - SGP. 

Cumpra-se. Campo Verde, 10 de dezembro de 2018. CAROLINE 

SCHNEIDER GUANAES SIMÕES Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126109 Nr: 3892-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE MACHADO DE OLIVEIRA-ME (EXECUTIVO 

TUR TRANSPORTES LTDA), Kleber Machado de Oliveira, Kleber Machado 

de Oliveira, Cael Parreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 Certifico e dou fé que o recurso é TEMPESTIVO. Nos termos da legislação 

vigente, considerando a prescindibilidade do Juízo de Admissibilidade, em 

consonância com o artigo 1.010, § 1º, do NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE EMBARGADA, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124437 Nr: 3091-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Martins Madalena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144922 Nr: 2625-41.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Escritório Contabil S/C Ltda - ME, Leandro Cezar 

Bitencourt, Elaine Aparecida Ramalho Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Sergio Yoshikazu Miyamoto Novarrete - OAB:26.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio Barcelos - 

OAB:14258-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando os Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, considerando a alegação de preliminar, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, querendo, no prazo 

legal, manifestar-se sobre a impugnação aos Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 803-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Maurício 

Silva Munhoz - OAB:278.977/SP, Michael Ulisses Bertholini - 

OAB:SP/343.561, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Mario Cesar Crema - OAB:
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 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 10 (dez)dias, diga sob a pertinência de 

continuidade em relação aos demais veículos, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34436 Nr: 975-03.2011.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12.120, Demetrio Luiz Gueno - OAB:11.482-B, Marcio Ribeiro 

Rocha - OAB:13281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, João Batista Araujo Barbosa - OAB:9847/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca das fls. 

138/140 devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138519 Nr: 10065-25.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Moura Rittes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22457 Nr: 438-12.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12.120, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Marcio Ribeiro 

Rocha - OAB:13281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca das fls. 

168/171 devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127827 Nr: 4653-16.2017.811.0051

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Pereira Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:Intimação de sentença de interdição

Prazo do edital:10

Intimando/Citando/Notificando:Terceiros e eventuais interessados

Finalidade:INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada 

pelo ilustre Defensor Público, em face de Weslen Pereira. Recebida a 

inicial, e deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o 

interrogatório do Interditando. Instado a manifestar-se, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público pugnaram pelo deferimento imediato do 

pedido, decretando-se desde logo a interdição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece 

dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o exame pessoal 

do argüido de incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que 

pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o 

Representante Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, 

pois este Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade 

relativa do Interditando em realizar os atos da vida civil. De fato, a 

impossibilidade de compreensão do Requerido já revela aquela situação 

que a perícia técnica deveria elucidar. A respeito do assunto, ressalta-se 

o seguinte julgado, extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, in Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: 

‘No processo de interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, 

prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente convencido, por 

documentos e pelo interrogatório que realizou, da deficiência mental do 

interditando, mormente se tal convicção não seria modificada pelo laudo, 

ao qual o Magistrado não está adstrito’ (RT 786/270). Grifo meu. Portanto, 

o fato de a Interditando possuir déficit neurológico e epilepsia, tal como 

informado pela Dra. Jaqueline Caetano, por si só já é suficiente para se 

decretar a sua interdição, visto que sua incapacidade traduz uma situação 

de fato que merece regularização legal e jurídica. A nomeação da Sra. 

Shirley Pereira Baia como curadora definitiva ratifica uma situação já 

existente e atende plenamente aos interesses da Incapaz. Diante do 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a 

interdição de Weslen Pereira, devidamente qualificado, declarando-o 

absolutamente incapaz de exercer os atos de disposição patrimonial da 

vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como 

curadora a Sra. Shirley Pereira Baia, que deverá prestar compromisso 

legal, nos termos do art. 1.187 do Código de Processo Civil, no prazo de 

05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto no art. 1.184 da Lei Processual 

Civil, inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 6.015/73, arts. 

92/93) e publique-se na imprensa oficial, por três vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias. Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o ompromisso da Curadora de bem e fielmente 

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e distribuição. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71700 Nr: 691-58.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143071 Nr: 1781-91.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 388 de 798



 PARTE AUTORA: Sandra dos Santos Simplicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva Tenor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 14:00 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 1264-91.2015.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio César dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME, 

Algodoeira Guanabara Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559, WAGNER LUIZ RIBEIRO - OAB:19091/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA COSTA SANTOS - 

OAB:SP-349.108, LUIZ CARLOS MARTINS - OAB:SP-146153, MÁRIO 

CÉSAR CREMA - OAB:3.872-MT, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedente o pedido de habilitação 

do crédito feito pelo Impugnante, revogando a liminar concedida.Condeno o 

Impugnante ao pagamento das custas. Sem honorários.Certificado o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente manifestação nos autos 

principais, dando-se ciência ao Ministério Público para que, em entendendo 

pertinente, adote as medidas necessárias à elucidação de eventual crime 

de habilitação ilegal de crédito. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 29 de novembro de 

2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137478 Nr: 9545-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda, 

Ricardo Nunes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a manutenção do 

acordo, ou para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135916 Nr: 8716-84.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselei Inês Balest, Othon Victor Balest, Leonardo 

Otavio Balest, Pedro Henrique Balest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Barea Cezar, Danilo Burtet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16001/B

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e documental.Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:00 horas de Mato 

Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos 

autos, a fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob 

pena de confissão.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC).Quanto à prova documental, OFICIE-SE à Delegacia de Polícia 

desta Comarca solicitando cópia integral do inquérito policial envolvendo 

as Partes.Por fim, quanto ao pedido de redução da verba alimentar, tendo 

em vista o interesse de incapazes, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para que aponha seu parecer.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100365 Nr: 4140-19.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reginaldo Roldão, Lélia Loyze Ribeiro Rueda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelcy Ribeiro Rueda - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187, Ricardo 

Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca das Primeiras Declarações, requerendo o que entender de direito, 

para o devido prossseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143779 Nr: 2132-64.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, 

tendo em vista o lapso temporal decorrido, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito, sob pena de possível extinçaõ do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142001 Nr: 1269-11.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Autos n° 1269-11.2018.811.0051 - 1421001

Declaratória

Despacho.
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Vistos etc.

Nos termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 15:30 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142672 Nr: 1578-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCV Incorporadora de Imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Ferreira Dias-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MARAFON SEMENSATO 

- OAB:79797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Joaquim Soares - 

OAB:15.608/MT, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 Autos n° 1578-32.2018.811.0051 - 142672

Resolução Contratual

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 14:30 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135916 Nr: 8716-84.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselei Inês Balest, Othon Victor Balest, Leonardo 

Otavio Balest, Pedro Henrique Balest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Barea Cezar, Danilo Burtet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B, Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16001/B

 A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e documental.Assim, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 de janeiro de 2019, às 14:00 horas de Mato 

Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos 

autos, a fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob 

pena de confissão.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Para tanto, desde já consigno que caberá às próprias 

Partes intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas 

arroladas, por meio da juntada da cópia da correspondência de intimação 

e do comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as 

Partes poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC).Quanto à prova documental, OFICIE-SE à Delegacia de Polícia 

desta Comarca solicitando cópia integral do inquérito policial envolvendo 

as Partes.Por fim, quanto ao pedido de redução da verba alimentar, tendo 

em vista o interesse de incapazes, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público para que aponha seu parecer.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143071 Nr: 1781-91.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra dos Santos Simplicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva Tenor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE VIANA 

- OAB:17947/B

 Autos n° 1781-91.2018.811.0051 - 143071

Resolução Contratual

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de janeiro de 2019, às 14:00 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146477 Nr: 3218-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henry Possamai, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresente seu parecer, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115280 Nr: 4812-90.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, José Carlos 

Skrzyszowski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rodrigues de Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à correspondência 

devolvida sem encontrar o executado sob o motivo "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139608 Nr: 101-71.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Silvestre de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 3660-85.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia 

Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez)dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130398 Nr: 5990-40.2017.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Mello Pereira, Maria Socorro Mello Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106494 Nr: 1367-64.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gonçalves de 

Andrade Júnior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, considerando o retorno dos autos, 

IMPULSIONO O FEITO para INTIMAR AS PARTES, com a finalidade de em 

15 dias, solicitarem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111438 Nr: 3088-51.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. W. E. PEREIRA, JOSE WILLER EVANGELISTA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106126 Nr: 1229-97.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eriberto Dal Maso ME, Alber Canaan Tanus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE EXEQUENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107338 Nr: 1658-64.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140250 Nr: 486-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Sul Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, 

Ivanor Pedro Carraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto a correspondência devolvida, requerendo o que 

entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88121 Nr: 217-82.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodojunior Logística e Transportes - EIRELE - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco J. Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte Autora nada manifestou.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131316 Nr: 6459-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassildo Scaranaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000866-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000866-25.2018.8.11.0051 Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de Sociedade Conjugal de Fato c/c Partilha de Bens. Sentença. 

Vistos etc. VIVALDO DOS SANTOS SOARES propõe ação declaratória de 

reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal de fato c/c partilha de 

bens SILVANA DA SILVA PEREIRA, ambos já devidamente qualificados. 

Antes de recebida a inicial, o requerente comparece aos autos e noticia 

que já houve a composição entre as partes, pugnando assim pela 

desistência do presente feito. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Denota-se que o requerente declara a desistência da presente ação. 

Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º, do art. 485, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. CONDENO 

a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, com 

amparo no art. 90, da legislação processual vigente. Deixo de fixar 

honorários advocatícios, pois não houve a intervenção da parte adversa. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE e DÊ-SE baixa 

nos autos. CUMPRA-SE. Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28651 Nr: 2752-91.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Fernandes - Espólio, Maria dos Anjos 

Fernandes Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha, Luciane Cristovão da 

Rocha, Adair Cristovão da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Silva dos Santos - 

OAB:15.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Autos nº 2003-59.2018.811.0051 (28651).

Execução.

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução proposta por espólio de Alfredo Fernandes 

em face de Alberto da Rocha, Luciane Cristóvão da Rocha e Adair 

Cristóvão da Rocha, para recebimento de duas notas promissórias.

Extrai-se dos autos que houve penhora da quantia de R$ 11.273,85 (onze 

mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) da conta 

da devedora Luciane (fls. 62) e, também, de 30% dos créditos que o 

executado Adair possuía junto à empresa Sadia (atual BRF Foods), a qual 

realizou três depósitos nos presentes autos (fls. 112/115, 116/119 e 

145/148). Porém, com a procedência dos embargos códigos 34489, 34490 

e 34488 e consequente ordem de extinção da presente execução, a 

penhora dos créditos foi suspensa e a análise da liberação dos valores 

até então constritos postergada para após o trânsito em julgado daqueles 

feitos.

Diante da informação de reforma das sentenças pelo TJMT e de que os 

recursos interpostos pelos Devedores foram negados pelo STJ, novas 

penhoras foram realizadas nas contas dos devedores Adair e Luciana 

(fls. 183/184).

Intimados, os devedores se insurgem contrários aos cálculos de 

atualização e a ordem de liberação em favor da Parte Credora. Alegam, 

também, excesso de penhora em relação ao executado Adair e pugnam 

pela liberação da quantia em seu favor (fls. 189/194).

Lado outro, o Credor defende a possibilidade de cumulação dos 

honorários arbitrados na execução e nos embargos, insiste na liberação 

dos valores, independente de caução e do trânsito em julgado dos 

embargos opostos por Luciana (fls. 245/151).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Registre-se, de início, que a petição protocolada em 24.05.2018 (fls. 

137/238) apenas complementa as informações consignadas 

anteriormente, de modo que não há falar em preclusão. Além disso, é 

permitido ao juiz delas conhecer de ofício acerca da atualização do débito, 

eis que matéria de ordem pública. A propósito:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE COM FRATURA DE OMBRO 

DIREITO. CIRURGIA NÃO REALIZADA. HOSPITAL PÚBLICO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PEDIDO JÁ DEFERIDO. 34 DIAS DE INTERNAÇÃO. ALTA 

MÉDICA SEM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO. DANO ESTÉTICO. FALTA DE PROVA. JUROS DE 

MORA DEVIDOS, DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, ALTERADO PELA LEI 

N. 11.960/09. ADOÇÃO DO IPCA COMO INDEXADOR. OMISSÃO QUANTO 

À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSOS DESPROVIDOS. 9. A CORREÇÃO MONETÁRIA, AO LADO DOS 

JUROS DE MORA, FUNCIONA COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA 

CONDENAÇÃO E, POR ISSO, CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, 

PODENDO SER CONHECIDA E MODIFICADA DE OFÍCIO EM 2º GRAU, SEM 

IMPLICAR REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA/ULTRA 

P E T I T A .  ( . . . ) .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 1 2 7 8 0 8 2  D F 

0000707-59.2011.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/04/2014 . Pág.: 138).

Da análise do acervo de informações encartadas aos autos é possível 

verificar que a Parte Credora demanda o pagamento de 02 (duas) notas 

promissórias emitidas por Alberto da Rocha e avalizadas por Luciane da 

Rocha, a primeira no valor de R$ 40.000,00, assinada em 21.10.2006 e 

com vencimento em 21.03.2009 e a segunda na quantia de R$ 28.000,00, 

firmada em 04.02.2009 e com vencimento para 04.04.2009. Consta, 

também, que a nota de maior valor foi avalizada por Adair da Rocha, de 

forma a responder solidariamente por seu inadimplemento.

Vislumbra-se que o despacho de recebimento da inicial estabelece 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, em caso de 

não pagamento, bem como que nos embargos opostos por Adair e Alberto 

(código 34488 e 34489), os honorários foram fixados pelo STJ em 15% 

sobre o valor atualizado dos respectivos débitos (fls. 176/177).

Percebe-se, ainda, a existência de penhora nos valores a seguir 

relacionados, em nome de ADAIR: a) R$ 6.428,67, depositados 

judicialmente em 08.10.2013 (fls. 114/115); b) R$ 8.279,80, depositados 

judicialmente em 15.08.2013 (fls. 118/119); c) R$ 6.793,06, depositados 

judicialmente em 10.12.2013 (fls. 147/148); d) R$ 38.148,53, bloqueados 

no dia 02.05.2015 (fls. 183); e) R$ 9.189,71, bloqueados no dia 02.05.2015 

(fls. 183); f) R$ 1.001,61, bloqueados no dia 02.05.2015 (fls. 183-v).
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E os seguintes bloqueios em conta da devedora LUCIANA: a) R$ 

11.085,62, bloqueados no dia 17.07.2012 (fls. 62); b) R$ 188,23, 

bloqueados no dia 17.07.2012 (fls. 62); c) R$ 96.938,21, bloqueados no 

dia 02.05.2018 (fls. 184-v).

Totalizando-se, portanto, o bloqueio de R$ 69.841,92 pertencentes a Adair 

e de R$ 108.212,06 nas contas de Luciane.

Na espécie, constata-se que na última atualização a parte exequente 

aponta o débito de R$ 298.232,62 (fls. 152), porém, nota-se que seus 

cálculos apresentam equívocos desde sua origem.

 E o primeiro argumento que sustenta tal afirmativa é o fato de que quando 

de sua confecção o exequente atualizou o débito principal e os honorários 

em conjunto, o que não se admite.

Isso porque, nas notas promissórias os juros e a correção monetária 

devem incidir a partir do vencimento do título e, no que tange aos 

honorários, o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme acerca do 

termo inicial de seus juros moratórios, assentando ser o marco temporal 

para a exigência desse encargo a citação do devedor (ou, da intimação 

para cumprimento voluntário no cumprimento de sentença).

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DATA DO VENCIMENTO DO TITULO - 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, 

CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento de obrigação positiva 

e liquida, constitui em pleno direito a mora do devedor. Inteligência do art. 

397 do C. Civil. Tratando de nota promissória os juros de mora e a 

correção monetária conta-se a partir do vencimento do título, configurando 

mora ex re. [...] (TJMT Ap 129363/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO 

- OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.- A jurisprudência deste 

Tribunal é iterativa em reconhecer que, na cobrança de honorários 

sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é o da data da citação 

do executado no processo de execução de honorários advocatícios que 

eventualmente venha a ser proposto. [...] (STJ, Edcl no AgRg no AREsp 

249.813/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 

28/05/2013, DJe 20/06/2013) (destaquei)

Não isso bastasse, em se tratando de honorários advocatícios fixados em 

percentual, como se mostra o caso dos autos, deverá o credor seguir os 

ditames estabelecidos pela Súmula 14 do STJ, a qual, dada a importância, 

segue transcrita:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da 

causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Sob outro prisma de enfoque, embora não se desconheça a possibilidade 

de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos, 

juntamente com o débito principal (art. 85, §13, NCPC), tem-se que o caso 

dos autos apresenta peculiaridades que merecem especial atenção pela 

Parte Exequente. É que, cada devedor opôs embargos de forma individual, 

razão pela qual o credor deve indicar de qual devedor está a exigir o 

pagamento dos 15% de honorários inclusos no cálculo de fls. 252, se de 

Adair, de Alberto ou de Luciane.

Ademais, convém advertir ao credor que em seus cálculos deverá 

considerar as datadas das penhoras/depósitos, deduzindo-se o montante 

constrito e, após, prosseguir a atualização do saldo devedor 

remanescente, sob pena de se resultar em excesso.

 Em arremate, não é demais relembrar que o devedor ADAIR responde 

apenas pelo débito representado na nota promissória de R$ 40.000,00, 

com vencimento convencionado para 21.03.2009, solidariamente com os 

demais corréus.

Em razão do exposto, RECONHEÇO o erro nos cálculos elaborados pelo 

credor e DETERMINO a sua intimação para retificá-los, consignando-se 

que deverá se valer dos seguintes parâmetros:

a)

 b) O valor de R$ 40.000,00 deverá ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC, e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, a partir do vencimento do 

título (dia 21.03.2009), até a data do primeiro judicial depósito realizado em 

15.08.2013 (fls. 119). Após deduzida a quantia penhorada, havendo 

débito remanescente, deverá o credor prosseguir a atualização, 

observando-se as demais penhoras efetivadas nos autos, quais sejam, as 

de fls. 115, 148, 183/184 e 184-v. Persistindo débito, poderá a parte 

exequente prosseguir sua atualização.

c)

 d) O montante de R$ 28.000,00 deverá ser corrigido monetariamente, pelo 

INPC, e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, a partir do vencimento do 

título (dia 04.04.2009), até a data das penhoras efetivada no dia 

17.07.2012 (fls. 61/62). Após deduzida a quantia penhorada, havendo 

débito remanescente, deverá o credor prosseguir a atualização, 

observando-se penhora de fls. 183/184. Persistindo débito, poderá a parte 

exequente prosseguir sua atualização.

e)

 f) Os honorários fixados na execução em 10% sobre o valor do débito 

deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC a partir do ajuizamento da 

ação (09.09.2009), acrescido de juros legais, de 1% ao mês, a partir da 

citação (05.04.2011 – fls. 47). Atente-se o credor para o fato de que Adair 

responde apenas pelos honorários proporcionais ao título por ele 

endossado, razão pela qual os cálculos devem ser fracionados, ou seja, 

uma planilha para cada título.

INTIME-SE o credor, também, para que descreva de qual embargos se 

refere os honorários de 15% incidentes dos cálculos apresentados 

anteriormente, devendo, por conseguinte, atualizar o montante, de acordo 

com os parâmetros fixados na presente decisão.

 Após, INTIME-SE a parte executada para manifestação acerca da 

atualização, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, independente de manifestação das partes, 

certifique-se e volvam-me os autos conclusos para análise.

Por fim, considerando se tratar de execução definitiva e cujos 03 

embargos não foram recebidos com efeito suspensivo, o feito deve 

prosseguir, dispensada a caução para o levantamento dos valores 

devidos.

 Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE E. 371/STJ. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão que, em execução de titulo extrajudicial, 

condicionou o levantamento de valores penhorados à prestação de 

caução. II - No acórdão embargado, aplicou-se a multa a prevista no art. 

1.026, §2º do CPC/2015. A parte embargante alega divergência com 

acórdão da E. Segunda Turma. III - A aplicação da multa prevista no artigo 

1.026, § 2º, do CPC/2015 se dá à vista da constatação, caso a caso, do 

caráter protelatório dos embargos de declaração. Dito de outro modo, são 

as circunstâncias do caso concreto que evidenciam o propósito de causar 

empecilho ao curso processual. Sendo assim, a questão trazida nos 

presentes embargos de divergência ressente-se da ausência de similitude 

fático-jurídica entre os casos confrontados. Nesse sentido: AgInt nos 

EREsp 1.568.940/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017; AgInt nos EREsp 

1.377.705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016. IV - Agravo interno 

improvido. (AgInt nos EAREsp 1022480/SP, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 27/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO. 

IMPORTÂNCIA. OFERECIMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 

Nº 371/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO. 

AUSÊNCIA. ART. 525, I, CPC/1973 AUSÊNCIA. PREJUÍZO. SÚMULA Nº 

83/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. A 

ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido 

enseja a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. A jurisprudência desta Corte, 

em atenção ao princípio da instrumentalidade, mitiga a aplicação do art. 

525, I, do CPC/1973, quando não verificado o prejuízo. Precedentes. 3. 

Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência 

pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ, aplicável por 

ambas as alíneas autorizadoras. 4. Esta Corte possui entendimento 

pacificado, consubstanciado na Súmula nº 317/STJ, no sentido de ser 

definitiva a execução de título extrajudicial, mesmo que pendente apelação 

contra sentença que julgue improcedentes os embargos. 5. Agravo não 

provido. (STJ, AgInt no AREsp 1022480/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJE 

08/05/2017).
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O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. Na pendência de apelação 

oposta à sentença que julgara improcedentes os embargos do devedor, 

pode ter prosseguimento, em caráter definitivo, e não apenas provisório, a 

execução contra o devedor por título extrajudicial” (RE n° 95583/PR, j. 

22/5/84, rel. Min. Décio Miranda, DJ 15/6/84, RTJ 110-02/700).

 Porém, sem prejuízo do exposto, diante do equívoco nos cálculos do 

credor não se mostra prudente seja a liberação realizada na forma 

determinada na decisão de fls. 179-v, mas sim limitada ao valor principal 

dos títulos, já que representa o valor incontroverso.

Desta feita, AUTORIZO o levantamento da quantia de R$ 78.000,00 

(setenta e oito mil reais) em favor da parte exequente, observada a 

responsabilidade de cada executado (R$ 40.000,00 oriundos das contas 

de Luciane e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de Adair).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20055 Nr: 2362-92.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da diligência do Oficial 

de Justiça MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE, referente às diligências 

na zona rural, no valor de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco 

reais), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, alusivos ao mandado n.º 52165. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5030 Nr: 938-88.2002.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:SP/206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da avaliação de fls.485/499, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149032 Nr: 4274-41.2018.811.0051

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUISA DO NASCIMENTO BARBOSA, Cpf: 

07666859180, Rg: 2002276-0, Filiação: Luzia do Nascimento Barboza e 

Gabriel Leandro da Costa Barbosa, data de nascimento: 12/03/1988, 

brasileiro(a), natural de Chapada dos Guimarães-MT, convivente, 

domestica. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima L. do N. B. acerca de todo conteúdo da r. 

decisão de fls. 36/37, cujo teor segue abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. 

Cuida-se de auto de prisão em flagrante que o Indiciado MATEUS PEREIRA 

DOS SANTOS foi detido em estado de flagrância, por haver cometido, 

segundo a autoridade policial, o crime tipificado no artigo 129, §9° do 

Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.343/06. Analisando os 

autos, verifico que a prisão fora efetuada legalmente nos termos do art. 

302, incisos II, do Código de Processo Penal, haja vista que o flagranteado 

foi preso, em tese, logo após praticar o crime. Com relação às 

formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o 

presente caderno verifico que a autoridade policial observou as garantias 

legais e constitucionais do conduzido. Afinal, foi analisada a existência do 

crime e o estado de flagrância (art. 301 CPP). Além disso, foram 

observados os direitos constitucionais do preso (art. 5º, incisos LXII, LXIII 

e LXIV da CF/88), procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao 

interrogatório do conduzido e, por fim, foi entregue a ele a nota de culpa. 

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a 

peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Diante 

do determinado pelo Provimento n° 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, e Resolução nº 213 do CNJ, o autuado 

foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, não tendo sido verificada quaisquer circunstâncias 

não autorizadoras de sua prisão, ilegalidade ou abuso/tortura sofrida por 

ele. No caso em tela, tem-se a acusação da prática do crime de ameaça, 

qualificado pela violência doméstica, cuja pena é de detenção e não 

supera 04 anos, assim a excluir a possibilidade prevista no inc. I do art. 

313 do CPP. Desta feita, diante da manifestação da vítima, a segregação 

cautelar do Indiciado embasada no tipo penal, apenas por questões outras 

é que se poderia admitir a prisão preventiva dele. Na forma do precitado 

art. 313, II e III, do CPP, só em caso de reincidência e, também, no de 

violência doméstica, para a garantia do cumprimento de medidas protetivas 

de urgência, é que tal restrição poderia ser imposta ao Indiciado. Dito isso, 

observa-se que o Indiciado não registra antecedentes criminais, motivo 

pelo qual não preenche o requisito supramencionado. Ademais, as 

medidas protetivas serão analisadas nesta ocasião, a fim de proteger a 

integridade física e psicológica da vítima. Desse modo, não vislumbro a 

necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual 

ou para assegurar a aplicação da lei penal, não estando presentes, 

portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do 

disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência, 

casos tais, assim tem entendido: “É possível a concessão de liberdade 

provisória ao agente primário, com profissão definida e residência fixa, por 

não estarem presentes os pressupostos ensejadores da manutenção da 

custódia cautelar” (RJDTACRIM 40/321). Assim, diante das 

particularidades do caso em tela, nada há a impedir que se lhe conceda a 

liberdade provisória, desde que impondo-lhe algumas medidas cautelares. 

Por fim, ressai dos autos que o Indiciado informou possuir residência fixa 

e emprego lícito, o que, a princípio, não demonstra risco ao bom 

andamento do processo ou a eventual aplicação da lei penal. Ressalto, 

inclusive, que se tratando de infração penal afiançável, por não estar 

elencada nas vedações do artigo 323, do CPP, e não havendo nos autos 

comprovação da impossibilidade de se prestar fiança (CPP, art. 350), 

inviável se mostra a concessão da liberdade provisória sem o seu 

recolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, III, do Código 

de Processo Penal, concedo a MATEUS PEREIRA DOS SANTOS o 

benefício da liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes 

medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP: a) 

comparecer a todos os atos processuais; b) não mudar de residência sem 

prévia autorização da autoridade processante; e c) manter seu endereço 

atualizado nos autos. Expeça-se alvará de soltura. Consigno ainda que, o 

descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, 

poderá implicar decretação da prisão preventiva do sentenciado (artigo 

282, § 4º, do CPP). A VÍTIMA DEVERÁ SER INTIMADA, pessoalmente, 

nesta data.Quanto às medidas protetivas de urgência, restando 

demonstrado que o comportamento do Requerido causa prejuízos à 

Ofendida, e sendo necessário resguardar sua integridade física e mental, 

com fundamento nos arts. 22, 23 e 24, da Lei 11.340/06, defiro o pedido 

formulado na exordial para DETERMINAR que: 1. O Requerido se afaste do 
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lar e domicílio, local de convivência com a vítima; 2. O Requerido se 

abstenha de se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 

(quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 3. A restrição de 

aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente e local de 

trabalho (escritório de contabilidade exata); 4. A separação de corpos; 

Quanto aos pedidos de restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores e prestação de alimentos provisionais, DETERMINO 

que sejam os autos remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania desta Comarca para que seja designada audiência de 

tentativa de conciliação, oportunidade que as partes poderão discutir 

acerca dos fatos noticiados, buscando uma composição. Com a 

designação da data, INTIME-SE a REQUERENTE e o REQUERIDO, nos 

endereços e números de telefone celular informados nos autos, para que 

compareçam à audiência designada.Aguarde-se a remessa do inquérito 

policial, no qual deverá ser juntada a cópia desta decisão, arquivando-se o 

auto de prisão em flagrante em pasta própria. Os presentes saem 

intimados. Cópia da presente decisão foi entregue ao autuado e autoridade 

policial. Por fim, DETERMINO QUE SEJA EFETUADO, ANTES DA REMESSA 

DOS AUTOS A SECRETARIA, O REGISTRO NO SISTAC/CNJ, diante da sua 

obrigatoriedade. Cumpra-se. Às providências.”.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO 

GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor de JustiçaJULIANO BOTELHO DE 

ARAÚJODefensoria PúblicaMATEUS PEREIRA DOS SANTOS Autuado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 14 de dezembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89965 Nr: 775-54.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Morgenstern

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO MORGENSTERN, Cpf: 

01555273122, Rg: 1709050-4, Filiação: Paulo Morgenstern e Leonilda de 

Andrade Morgenstern, data de nascimento: 27/09/1985, brasileiro(a), 

natural de Nova Londrina-PR, solteiro(a), torneiro mecanico, Telefone 

96165004. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, verificada a provável superveniência da prescrição 

da pretensão punitiva, o que retira o interesse no processamento da 

causa, julgo extinta a punibilidade do réu Adriano Morgenstern, brasileiro, 

solteiro, nascido em 27/09/1985, natural de Nova Londrina - PR, filho de 

Paulo Morgenstern e Leonilda de Andrade Morgenstern, declarando 

antecipadamente a prescrição punitiva estatal, o que faço com fulcro 

assente nos artigos 109, incisos VI c/c o 107, IV (primeira figura), ambos 

do Código Penal.RESTITUA-SE a fiança recolhida em favor do Acusado, 

em conta a ser informada por ele, mediante termo. Decorrido o prazo de 90 

(noventa) dias sem a reclamação do valor ou não sendo localizado o 

indiciado, proceda-se a transferência da quantia para o Banco do Brasil, 

conta 35.194-6, agência 3037-6, que deverá ser revertido em prol das 

entidades a serem beneficiadas.Sem custas.Intime-se o Réu.Cientifique-se 

o Ministério Público e a Defesa.Transitada em julgado esta sentença, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 24 de abril de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 11 de dezembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84763 Nr: 3739-54.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Marcelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR MARCELINO DE SOUZA, Cpf: 

07366330817, Rg: 36280468, Filiação: Marcelino José de Souza e Rosalina 

Iria do Carmo, data de nascimento: 18/05/1960, brasileiro(a), natural de 

Bonito-MS, separado(a) judicialmente, mecânico, Telefone 9951 1132. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intimação do reeducando VALDIR MARCELINO DE SOUZA para 

que comprove o pagamento da pena de multa imposta, no prazo de 

30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Autos n° 3739-54.2014.811.0051 – Cód. 

84763Executivo de PenaDecisão.Vistos etc.Trata-se de ação penal em 

que o Apenado Valdir Marcelino de Souza foi condenado a cumprir a pena 

privativa de liberdade total de 06 (seis) meses de detenção, em regime 

aberto, além da suspensão da habilitação por um prazo de 02 (dois) 

meses, pela prática do crime tipificado no art. 306 do CTB, tendo ocorrido 

o trânsito em julgado da decisão no dia 27.05.2016.Com efeito, diante do 

quantum da pena em concreto aplicada ao Reeducando e em respeito ao 

cumprimento dos princípios gerais do processo penal, de economia e 

celeridade processual, entendo como necessária que a execução da pena 

prossiga nestes autos próprios, evitando-se, assim, a propositura de 

processo executivo de pena desnecessário, bem como eventual prejuízo 

às partes.Destarte, considerando a inexistência de instituições penais 

adequadas ao cumprimento da pena no regime semiaberto, ou mesmo no 

aberto nesta comarca, o recuperando deverá cumprir a reprimenda 

mediante condições previamente fixadas, na forma dos arts. 115 e 116 da 

LEP.Desta feita, expeça-se mandado de intimação ao Recuperando para 

que inicie o cumprimento de sua reprimenda nesta comarca, observando, 

rigorosamente, os seguintes termos:I) Recolher-se em sua residência das 

22h às 06h horas, bem como feriados e finais de semana, salvo por 

motivo de trabalho, estudo ou culto religioso;II) Não frequentar boates, 

bares, casas de prostituição e afins; III) Comparecer a este Juízo até o dia 

10 (dez) de cada mês, justificando suas atividades e comprovando seu 

endereço, além de não se ausentar da Comarca por mais de 20 (vinte) 

dias sem expressa autorização deste Juízo.IV) Não cometer novos delitos, 

sob pena de regressão para regime mais gravoso.V) Não fazer uso de 

substâncias ilícitas.VI) Comprovar trabalho lícito no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar desta data.As condições acima expostas deverão ser 

integralmente obedecidas até o cumprimento total da pena em que o 

apenado foi condenado.Advirta-se ao recuperando que o descumprimento 

das condições e requisitos exigidos e impostos para o regime aberto 

autorizará a regressão para o regime mais rigoroso, a teor do art. 118 da 

LEP.Outrossim, em caso de mudança de endereço e/ou dados pessoais 

(ex.: telefone) existentes no processo deverá ser imediatamente 

comunicado nos autos, sob pena de serem considerados como válidos 

aquele anteriormente declarados pelo recuperando.O recuperando deverá 

dar início ao cumprimento das condições acima expostas no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data em que foi intimado desta decisão.Ressalto 

que o oficial de justiça deverá intimar o Recuperando das condições 

impostas, advertindo-o das sanções previstas para o caso de 

descumprimento.Expeça-se mandado de intimação. CIÊNCIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2016.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

Advertência: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, SERÁ REMETIDO CÓPIA 

DOS AUTOS À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.
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Campo Verde, 11 de dezembro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000597-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IURI WAGNITON MORAES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000163-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE 

SOUZA - MT0012880A , para que providencie(m) o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Outrossim, a diligência deverá ser recolhida em 

conformidade com os endereços informados pelo requerente na petição 

de ID 16915925 dos autos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000433-87.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO BRENTANO (REQUERENTE)

LUCIA BRENTANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDISON MARTINS DE OLIVEIRA 73294152191 (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Contra a decisão de id 16252038 o requerente interpôs 

recurso de agravo de instrumento com cópia juntada ao id 16773572. 

Decido. Em análise a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada, às razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de id 

16252038. Aguarde-se pedido de eventuais informações, bem como a 

decisão do Agravo interposto. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo questão 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência. 

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000613-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Canarana (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a(s) parte(s) Requerente na pessoa de seu(s) , para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos, bem como para que providencie, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, comprovando nos 

autos desta deprecada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 2495-20.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial inserta às fls. 66/68.

Mantenho as prisão preventiva tal como lançada às fls. 44/45.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17780 Nr: 1002-57.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Escolar Infantil Minas Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - 

OAB:10.114/MT, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4037/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 7236/O, Marcisio 

Folletto Pereira - OAB:20686/MT, Marina Silvia de Souza - 

OAB:3.516/MT, NARA RUBIA ALVES DE RESENDE - OAB:20.985-B/MT, 

Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:7320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 214. Abra-se vista dos autos à parte exequente 

para apresentar diretrizes para que a Executada consiga solicitar o 

pagamento do débito de forma parcelada.

Após, vista dos autos à parte Executada.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58888 Nr: 345-03.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer a desistência da 

ação (fls. 52).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas, vez que a presente ação tramita sob os pálios da justiça 

gratuita.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 282-41.2018.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODCA, CBA, OBDA, ABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:OAB/MT 13.170, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 13.058, ENIO ZANATTA - OAB:OAB/MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a nota de devolução de fls. 50/52, impulsiono os autos a 

fim de intimar o inventariante para que providencie os documentos 

necessários, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 462-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Rafael Abdala Carvalho - OAB:17.041/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, GUILHERME 

LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto 

- OAB:11.405/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Aos quatro dias do mês 

de dezembro do ano de 2018, às 16h45, nesta cidade e Comarca de 

Canarana-MT, em cumprimento ao Mandado de Constatação, em que a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu – Sicredi Araxingu move em desfavor de Agrícola Lopes Faria, 

compareci ao endereço do imóvel penhorado na Rua Miraguaí, nº 907 – 

Bairro: Jardim Bela Vista, e ali estando, PROCEDI A CONSTATAÇÃO do 

imóvel registrado no CRI desta Comarca sob matrícula nº 4.925, Lote nº 12 

da Quadra 05 A, o qual foi verificado que o executado e sua família reside 

junto ao imóvel penhorado, não podendo afirmar ser o único meio para 

subsistência familiar em virtude desta oficial não ter acesso aos registros 

de demais bens do executado.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 2779-96.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória, bem como providenciar a distribuição da mesma junto ao Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55611 Nr: 1592-53.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA E CIA LTDA, Divino Indalécio de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LUIZ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:1706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória, bem como providenciar a distribuição da mesma junto ao Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 1061-64.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I da S. Miranda ME, Izaias da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, 

compareci a Rua Horizontina 183, em 6/11/2018 às 14h30, e ali estando 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA dos bens indicados as folhas 

60, sendo informado pelo devedor Isaias, que não possui mais os bens 

informados e não sabe do paradeiro, sendo que a camionete GM S 10 

Advantage D, placa NDJ 6465, informou que houve acidente com perca 

total. Intimei o devedor Isaias da Silva Miranda, representante legal da 

empresa I da S Miranda ME, do mandado, que ficou ciente e exarou sua 

nota de ciente no mandado. Nestes termos, suspendo minhas diligências e 

devolvo o mandado à secretaria. ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 806-14.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls. 142, bem como a informação de fls. 

142vº, impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000639-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GRANDO (AUTOR(A))

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

ALGERIO MARILEI LINDEMANN (AUTOR(A))

JANETE HENRIQUE (AUTOR(A))

SERGIO BRITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Assim, antes de analisar o recebimento ou não da inicial, entendo 

necessário ressaltar que não vejo como prosperar o pedido para 

deferimento da justiça gratuita, pelos motivos que passo a discorrer. Com 

efeito, verifico que a parte Requerente em sua peça vestibular, pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir 

condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria 

subsistência. Observo ainda, que para corroborar o suposto direito à 

isenção do pagamento das custas processuais, os Requerente não 

juntaram nenhum tipo de documento a fim de comprovar incapacidade 

financeira alegada. Sendo assim, diante da falta de presunção do estado 

de miserabilidade dos Requerentes, haja vista que não houve 

comprovação documental, o não acolhimento do pedido para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe. Posto isso, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo os requerentes emendarem 

a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da 

ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo 

Código de Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo questão 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência. 

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Edital

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1901-11.2015.811.0029 – CÓDIGO: 50292 – NÚMERO/ANO: 

0/2015

AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EXECUTADO(S): ANTÔNIO APARECIDO GUILHERME

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2015

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) ANTÔNIO APARECIDO GUILHERME, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 27 de fevereiro 2019, a partir das 10:00h, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 27 de fevereiro 2019, a partir das 13:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma área de terras, situada neste Município 

e Comarca de Canarana/MT, com área de 283 ha e 8.334m² (duzentos e 

oitenta e três hectares, oito mil, trezentos e trinta e quatro metros 

quadrados), desmembrada de área maior denominada Fazenda Progresso, 

a seguir descrita: Partindo-se do marco 01, cravado em comum com terras 

de Edson Guilherme e Miguel Pizarro, (Faz. Anta), deste segue com 

azimute 358º13'47" e distância de 709,95m, confrontando-se com Miguel 

Pizarro, (Faz. Anta), chega-se ao marco 02, deste com azimute 86º23'18" 

e distância 4.059,19m, confrontando-se com a Fazenda Progresso, 

chega-se ao marco 03, deste com azimute de 184º36'44'' e distância de 

710,00m, confrontando-se com José Rodrigues de Amorim, (Faz. 

Luzitana), chega-se ao marco 04, deste com azimute 266º17'21'' e 

distância de 3.980,44m, confrontando-se com Edson Guilherme, chega-se 

ao marco 01, marco inicial desta descrição. Obs.: A referida área não esta 

demarcada "in loco", no solo é demarcada juntamento com área maior em 

condomínio da família. Na região somente poderá desmatar 20%. Na área 

total do condomínio existe uma casa de madeira, um barracão de madeira, 

represa, e uma área aberta de aproximadamente 500 hectares, plantando 

soja. Imóvel matriculado sob o nº. 10359 no Cartório de Registro de 
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Imóveis da Comarca de Canarana/MT.

REAVALIAÇÃO: R$ 1.986.837,80 (um milhão, novecentos e oitenta e seis 

mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), em 30 de maio de 

2018.

REAVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.043.202,11 (dois milhões, quarenta e 

três mil, duzentos e dois reais e onze centavos), em novembro de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): Não informado.

ÔNUS: Consta Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta 

gravando 20% do imóvel com área de 1.210,00ha, como de utilização 

limitada; Hipoteca em favor de Valentin Bernardes e Lindalva Olegário 

Bernardes; Penhora nos autos nº. 583.00.2007.199959-0 de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, em favor de Bayer Cropscience Ltda, em 

trâmite na 8ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro/SP; Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Certa, Protocolo nº. 200501901480, em 

favor de Soagro Sociedade Agropecuária Ltda., em trâmite no Juízo das 

Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2ª Cível da Comarca de Santa 

Helena de Goiás/GO; Caução nos autos nº. 200601581010, em favor de 

Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda, em trâmite na 2ª Vara Cível e 

Fazendas da Comarca de Rio Verde/GO; Penhora nos autos nº. 

200602050779, em favor de Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda, 

em trâmite na 1ª Vara Cível e de Menores da Comarca de Rio Verde/GO; 

Penhora nos autos nº. 277249-09.2005.8.09.0142 de Ação de Execução, 

em favor de Soagro Sociedade Agropecuária Ltda., em trâmite no Juízo 

das Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2ª Cível da Comarca de 

Santa Helena de Goiás/GO; Penhora nos autos nº. 

182253-34.2005.8.09.0137 de Ação de Execução, em favor de Soagro 

Sociedade Agropecuária Ltda., em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Verde/GO; Penhora nos autos nº. 208898-62.2006.8.09.0137 de Ação 

de Execução, em favor de Panorama Sementes Ltda., em trâmite na 3ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO; Penhora nos autos nº. 

293192-47.2006.8.09.0137 de Ação de Execução, em favor de Ivanhoe 

Silveira Moura, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO; 

Penhora nos autos nº. 190148-31.2005.8.09.0142 de Ação de Execução, 

em favor de Soagro Sociedade Agropecuária Ltda., em trâmite no Juízo de 

Direito da Comarca de Santa Helena de Goiás/GO; Outros eventuais 

constantes na matrícula imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 34.522,83 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e 

dois reais e oitenta e três centavos), em 10 de julho de 2006.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 6% (seis por 

cento), do valor eventualmente obtido em arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, em caso de adjudicação, a 2,5% (dois e meio por cento) do 

preço constantes da avaliação, a ser paga por quem adjudicar o bem, e, 

em caso de suspensão em decorrência de pagamento ou parcelamento, 

responderá o executado pelas despesas dos leiloeiros, a 2,5% do valor 

da avaliação.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. O interessado em adquirir o 

bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: 

I) Até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor 

não inferior ao da avaliação. II) Até o início do segundo leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, sendo entrada 

de 25% a ser comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das 

demais parcelas em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa 

SELIC, a serem depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à 

execução. Fica ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, 

artigo 895 do NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado 

de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma de garantia da 

execução, até o pagamento da última parcela.. A arrematação será 

subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando da carta, de forma 

que será resolvida no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, 

restabelecendo-se a propriedade do executado ou terceiro garantidor. No 

caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, como indenização pelo retardamento da execução. Obs.: O 

pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 

parcelado.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já 

fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para 

os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias; b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC; c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Ressalto que a 

inserção da restrição deverá ser solicitada pelo leiloeiro ao magistrado 

após a realização da venda direta; d) a venda direta de imóveis poderá 

ser realizada de forma parcelada, desde que respeitadas as regras 

específicas antes fixadas para tanto.

 Restando inviabilizada a venda direta dos bens, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) devedor(es), ANTÔNIO 

APARECIDO GUILHERME, e seu cônjuge se casado for, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu,Reni Maria Kalkmann, Técnica Judiciária, digitei.

Canarana/MT, 11 de dezembro de 2018.

SOANI SOLANGE WESOLOWKI

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº. 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000432-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TEREZINHA ZATTI (EXECUTADO)

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17183 Nr: 418-87.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da inércia das partes, arquive-se o feito com as baixas e anotação 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20854 Nr: 1579-98.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP, 

Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089, PRISCILLA 

GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Vistos.

Registrem-se os novos representantes legais da embargada, nos termos 

apresentados à fl. 87.

Inexistindo pedidos a serem analisados, remeta-se o feito ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69888 Nr: 3561-35.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO SANTOS TORQUATRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

1. Dê-se vista dos autos ao d. representante do Ministério Público para 

tomar ciência da guia de execução penal (fls. 04), nos termos do art. 106, 

§1º, da Lei n.º 7.210/84, bem como para manifestar-se no que entender de 

direito.

2. Após, dê-se vistas ao Defensor, para manifestar-se no que entender 

de direito.

3. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67715 Nr: 2004-13.2018.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA SCHMITT TOIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:01 (um) lote de terras, situado na zona 

urbana do município de Canarana/MT, com área de 750 m² (setecentos e 

cinquenta metros quadrados) matriculado no CRI local sob o nº 13.813.

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27505 Nr: 1374-98.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NICOLAI, VALDIR NICOLAI, Ivo 

Pedro Moresco, Rosalina Regina Moresco, JEFERSON PIZARRO NICOLAI, 

Maurício Jacson Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Kava - OAB:32308/PR, 

Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/PR 7.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Carlos Frederick S. I de almeida - OAB:7355-A, 

Dianary Carvalho Borges - OAB:MT 6445A, Diego Strapasson - 

OAB:10608, Fabio Moreira Pereira - OAB:9405 MT, Júlia Fernanda S. 

De Carvalho - OAB:, Kalynca Silva Inez de Almeira - OAB:15.598/MT, 

LUIZA CAPPELLARO - OAB:29746, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos,

 Intime-se o excepto para apresentar manifestação acerca da Exceção de 

Pré-Executividade acostada às fls. 458/476 no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, volvam-me os conclusos.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-69.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEINER DIAS PAULINO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 8010146-69.2015.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se 

depreende dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se 

para que requeira nos autos o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, e expirado o prazo para 

manifestar-se, manteve inerte, logo, a extinção dos autos é medida que se 

impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora requeira, a 

expedição de certidão para fins de inscrição do nome da parte devedora 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o enunciado 76 

do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-69.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CONCI BINSFELD (REQUERIDO)
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Processo nº: 8010189-69.2016.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Não logrando a 

parte requerente êxito em localizar o endereço da parte requerida, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção dos autos 

é medida que se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 14 de dezembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo Nº 1000081-32.2018.8.11.0029 Visto. Remetam-se os autos 

conclusos para deliberações. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz 

de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo o 

despacho derradeiro da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 14 de novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010065-28.2012.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J G KALKMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR GOVARI (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 8010065-28.2012.8.11.0029 S E N T E N Ç A Visto. 

Fundamento e Decido. Verifica-se que consta a informação do total 

cumprimento da obrigação objeto dos autos, razão pela qual não há 

alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por sentença o processo. 

Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 

925 do Novo Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 14 de dezembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R.C DE MESQUITA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010309-15.2016.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que 

consta a informação do total cumprimento da obrigação objeto dos autos, 

razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto 

por sentença o processo. Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo 

executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo Civil. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de dezembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR LAZARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 8010002-27.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se 

depreende dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se 

para que requeira nos autos o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, e expirado o prazo para 

manifestar-se, manteve inerte, logo, a extinção dos autos é medida que se 

impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora requeira, a 

expedição de certidão para fins de inscrição do nome da parte devedora 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o enunciado 76 

do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do 

exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de 

Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.” 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 13 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 96/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição legal, da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 

Mato Grosso, Marco Antônio Canavarros dos Santos, no uso de sua 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2/12/2016, 

acerca da documentação necessária para o procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

DESIGNAR Ivanete Loverde Mazocco, matrícula 25307, Técnico Judiciário, 

para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto, do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, 

no período de 8 de janeiro de 2019 a 6 de fevereiro de 2019. A presente 

portaria entra em vigor a partir de 8 de janeiro de 2018.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.
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Chapada dos Guimarães/MT, 17 de dezembro de 2018.

(Assinatura eletrônica)

Marco Antônio Canavarros dos Santos

Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, redesignada para o dia 

29/1/2019, às 13:00 horas, a ser realizada no CEJUSC local.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 2149-31.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a petição de fl. 158, 

reiterando as testemunhas da defesa prévia à fl. 79, e considerando 

tratar-se de 9 (nove) testemunhas, além da testemunha arrolada, bem 

como diante da ausência de nome e qualificação de várias delas, 

impulsiono os autos a fim de intimar o defensor do acusado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, adequar o rol de testemunhas ao que determina o 

artigo 422 do CPP (máximo de 05), bem como informar o nome, 

qualificação e endereço das mesmas, para possibilitar suas intimações 

para a sessão designada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001289-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FRANK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃ E S  D E C I S Ã O  A u t o s  n° 

1001289-66.2018.811.0024 Vistos, etc. Analisando detidamente a inicial, 

observa-se que o feito em questão envolve uma série, um tanto confusa, 

é certo, de procurações e substabelecimentos referentes ao imóvel cuja 

declaração de venda é postulada, o que, ante a ausência de explicação 

razoável e esclarecedora acerca da cadeia inteira de procurações (seja 

das reputadas válidas, quanto das alegadas nulas), torna a inicial inepta, 

já que não é possível concluir as razões fáticas que levam aos pedidos na 

demanda. Assim, ao que se vê da leitura da exordial deve figurar no polo 

passivo, tanto aquele em cujo nome teria sido lavrado o 

substabelecimento, objeto da alegada falsificação (MICHELLY BARBOSA 

DE OLIVEIRA e ELAINE MARCONI), que resultou na transferência, além de 

posteriores adquirentes, que também seriam afetados com eventual 

procedência da demanda, pelos efeitos de possível evicção, conquanto, 

os nomes não constem na matrícula do imóvel. Registro que tal inclusão é 

imprescindível, uma vez tratar-se de litisconsórcio passivo necessário, 

conforme art. 114 do Código de Processo Civil. Por oportuno, é 

imprescindível também que se indique pontualmente, a escritura pública 

que ensejou a venda reputada nula, apresentando nos autos cópia de seu 

teor, que, por se tratar de documento público, não impede sua requisição 

ao cartório respectivo, conforme consta na matrícula do imóvel n° 18.615 

do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. CONCLUSÃO. Diante 

do exposto, nos termos do art. intime-se a parte autora, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, por intermédio de seu advogado, para 

que, no prazo assinalado, emende a inicial, atendendo às seguintes 

determinações: a) esclareça, de maneira pontual, a cadeia de sucessão 

das procurações, outorgadas pelo proprietário, além de apontar qual a 

relação jurídico-negocial entre o requerente e WALDECK DUARTE JÚNIOR, 

quem transferiu ao autor o imóvel; b) substitua os documentos de fls. 

43/46, 54/55 e 69/70, os quais dada a precariedade com que foram 

digitalizados, estão ininteligíveis; c) emende o polo passivo, nele incluindo 

as pessoas acima apontadas (nos termos da fundamentação); e d) 

esclareça qual a procuração e/ou instrumento de substabelecimento 

subsidiou a transferência do imóvel à requerida, juntando sua cópia aos 

autos. Advirto à parte autora que o não atendimento às determinações no 

prazo assinalado, ensejará no indeferimento da inicial. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de dezembro de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 111905 Nr: 4866-69.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Mendes de Souza, Amarildo Ribeiro, 

Jociney Ferreira Mendes, Jair Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907, ANTONIO TERTULIANO ROGRIGUES JUNIOR - 

OAB:12819, Jucynil Ribeiro Pereira - OAB:4107

 Diante do exposto, recolha-se o respectivo mandado de prisão expedido 

em desfavor do acusado Jociney Ferreira Mendes. Intime o denunciado 

desta decisão, advertindo-o de que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação da prisão preventiva 

(art. 282, §4º, CPP).Sem prejuízo do acima exposto, aguarde-se o 

cumprimento da citação do denunciado Amarildo Ribeiro.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76210 Nr: 2924-07.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estanislau Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93285 Nr: 2584-92.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIRA RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 1211-26.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar interesse na execução da sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001066-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001066-16.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária movida por Jurema Souza dos 

Santos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em 

6.11.2018, foi proferida decisão, que homologou, por sentença, a 

desistência da exequente. Intimada, a parte exequente, em 8.11.2018 (ID 

N. 16423838), opôs embargos de declaração, aduzindo que não possui 

condições de arcar com as custas processuais pela qual fora condenada, 

alegando ainda, que houve omissão e contradição pelo Juízo em relação a 

condenação da parte autora em custas processuais. É o relatório. Decido. 

Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (sem grifo 

no original) Analisando detidamente os autos, verifica-se que, quando da 

prolação da sentença, não foi observado o pedido de justiça gratuita 

concedida. Documentos carreados a exordial. Logo, sem desnecessárias 

delongas, razão assiste à parte embargante quanto à omissão apontada. 

Dispositivo. Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração 

opostos por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim 

de: I. RETIFICAR a parte dispositiva, qual passará a vigorar da seguinte 

forma: “Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do CPC).” 

II. Permanecem inalteradas as demais disposições da decisão de ID N. 

16363054. III. Intime-se. IV. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado. V. Expeça-se o necessário. 

VI. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - MT25115/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de dezembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADEVAL MONTALTO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca da petição e documentos juntados pela parte promovida, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de dezembro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000406-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para manifestar acerca da petição do 

executado ID 16075008, no prazo de 10 dias, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de dezembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000546-90.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUBIA DANTAS 

TENUTA REQUERIDO: ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. 

Considerando que a petição de id 15677756 foi apresentada 

extemporaneamente, deixou de conhecê-la em razão da incidência da 

preclusão. Intime-se a requerida/recorrente, para em 2 (dois) dias 

providenciar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Deixo de 

conhecer o requerimento de id 16714690, em razão da pendência do 

trânsito em julgado dos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010526-44.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE LARA EIRELI (REQUERIDO)

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 24/01/2018, às 14h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 17 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000429-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Intimação da parte exequente para manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

da impugnação do cumprimento de sentença (embargos de declaração) 

protocolada pela parte executada. Chapada dos Guimarães-MT,17 de 

dezembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Intimação das parte para, querendo, manifestarem nos autos no prazo de 

5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno da Turma 

Recursal.. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de dezembro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 98/2018-CA - ESTABELECER a escala dos servidores que 

atuarão em regime de plantão judiciário no recesso forense:

* A Portaria nº 98/2018-CA completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 99/2018-DF- ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao 

mês de DEZEMBRO/2018:

* A Portaria nº 99/2018-CA completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA MATIAS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Número do Processo: 1000454-60.2017.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: ZULEIKA MATIAS MATOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA Processo: 

1000454-60.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por 

ZULEIKA MATIAS MATOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos 

legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício na 

condição de segurado(a) obrigatório(a). Alega a parte autora ter pleiteado 

o auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia que a considerou capaz 

para o labor. Salienta ser profissional autônoma, porém, em razão do 

problema de saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver 

seu trabalho. Com a inicial vieram os documentos no id 5549401, págs. 

1/2; id 5549406, pág. 1; id 5549410, pág. 1; id 5549415, págs. 1/3; id 

5549428, pág. 1; id 5549439, pág. 1; id 5549454, pág. 1; id 5549465, págs. 

1/4; id 5549477, págs. 1/3; id 5549486, pág. 1/3; id 5549531, págs. 1/5; id 

5549541, págs. 1/5; id 5549555, pág. 1; id 5549562, pág. 1; id 5549570, 

págs. 1/6. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (id 6793467, 

págs. 1/7). O laudo pericial concluiu pela incapacidade total e definitiva da 

parte requerente para exercício de suas atividades (id 9147835, págs. 

1/8). A parte autora informou que a liminar concedida não foi cumprida (id 

9265527, págs. 1/2), pelo que se determinou a implantação do benefício (id 

10530091, págs. 1/2), que foi comprovada pelo id 10786743, págs. 1/2. 

Devidamente citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu prejudicial da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e preexistência da doença. 

Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício. Alfim, 

postulou a juntada do laudo pericial completo, argumentando ter sido 

anexado somente a fl. 9 dele (id 12084287, págs. 1/7). A parte autora 

noticiou a cessação do benefício (id 12170734, págs. 1/2). Impugnação à 

contestação pela total procedência dos pedidos da exordial (id 12334678, 

págs. 1/4). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prejudicial A arguição da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o benefício foi requerido 

em 02/12/2016 e indeferido em 31/01/2017 (id 5549555, pág. 1), sendo 

que a presente ação previdenciária foi proposta em 23/03/2017. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício 

e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no id 

9147835, pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
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devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial e contestação, principalmente o extrato 

previdenciário CNIS (id 12084313, pág. 2), considerada a última 

contribuição em 30/06/2017, tendo ingressado com a ação em 23/03/2017, 

mantendo a qualidade de segurado obrigatório, nos termos do art. 15, 

inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia incapacitante 

está comprovada no laudo médico pericial de fls. 48/53, que concluiu ser a 

parte autora portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico (CID 10: L93), 

Neuropatia não especificada (CID 10: G62.9) e Hipertensão Arterial 

Sistêmica (CID 10: I10), necessitando de uso contínuo e adequado de 

medicação, incapacitada totalmente por tempo indeterminado (id 9147835, 

pág. 3). E, ao revés do que argumenta a parte ré, o laudo pericial anexado 

está completo, como se vê do (id 9147835, pág. 1/8). Portanto, restaram 

demonstrados os requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria 

por invalidez ora pleiteado. A data de início do benefício (DIB) 

corresponderá a 02/12/2016, data do requerimento administrativo (id 

5549555, pág. 1), máxime porque, desde esta época, a parte autora se 

encontrava incapacitada para o trabalho, como constatado nos autos. Em 

razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento imediato da tutela 

específica, diversamente do que ocorre no tocante à antecipação de tutela 

prevista no art. 300 do NCPC, independentemente de requerimento 

expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa imposição 

sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 

497 do NCPC. A determinação da implantação imediata do benefício 

contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de segurança, 

uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela 

específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição 

inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez em favor de ZULEIKA MATIAS MATOS, brasileiro(a), casado(a), 

profissional autônoma, portador(a) da CI/RG nº 0903339-4 SSP/MT e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 006.726.691-61, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; 

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 02/12/2016, data do requerimento 

administrativo (id 5549555, pág. 1); c) REJEITAR a arguição prejudicial da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS As recentes decisões proferidas por este Juízo, 

determinando a implantação de benefícios pelo INSS, não têm sido 

acatadas. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do 

Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 
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de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores atrasados, 

determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por 

se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório 

do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de 

recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II 

- Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional 

da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na 

redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada 

prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 3º, do 

art. 85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; 

b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que 

o cumprimento da sentença ou execução dela em índices e parâmetros 

diversos do acima estabelecido também será punido como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do 

salário mínimo, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, 

tudo na determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, 

o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” 

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção 

prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos 

para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (um 

mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 14 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001202-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. C. (REQUERENTE)

K. C. D. S. C. (REQUERENTE)

W. H. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Dr.ª Elisângela Peral da 

Silva, de que a Certidão de Honorários já se encontra disponível nos autos 

para impressão, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documento de id. 

17114490. Colider/MT, 17 de dezembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001027-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEO MICHELITE - ME (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão de id. 16739043. 

COLÍDER, 17 de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BONETTI SARDELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado do Autor, para que no prazo de 15 (quinze), apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 17 

de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86209 Nr: 3617-07.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMONI REZENDE DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 3617-07.2013.811.0009, Protocolo 

86209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46510 Nr: 323-20.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r sentença. Este valor deverá ser lançado na 

guia única, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022567-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAGE SERVICOS DE REMOCOES EMERGENCIAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1022567-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1 – Ante o teor do petitório de Id. 16545897, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores bloqueados nos autos (Id. 16543490 "decisão" e 

Id. 16603770 "extrato de bloqueio"), na forma indicada na manifestação 

retro mencionada. INTIME-SE a parte beneficiária pelo alvará. 2 – Após, 

intime-se a parte autora para manifestar pelo que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-05.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO INSS E ADVOGADO DA AUTORA, acerca da r. sentença.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94735 Nr: 2519-16.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO D. PATRONO, DR. EDILSON GOULART - OAB/MT. 18669- 

da parte dispositiva da r. sentença: DECLARO a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da enfermidade, não tem 

condições de exercer atividade laborativa, razão pela qual DETERMINO 

que o INSS pague (mantenha) o auxílio-doença até que seja efetivada a 

recuperação laborativa do demandante (seja para sua atividade habitual, 

ou para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência 

ou, ainda, sendo o caso, implante administrativamente a aposentadoria por 

invalidez “art. 62, da Lei 8.213/01”).

Outrossim, ante a decisão supra, torno definitiva a tutela antecipada 

concedida na r. decisão de fl. 38.

Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 115262 Nr: 3629-45.2018.811.0009

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT., NOBORU 

TOMIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Parte dispositiva: (...) DEFIRO o pedido de alvará judicial, devendo os 

responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 8.069/90, bem como o 

que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da Infância e Juventude desta 

Comarca.INTIME-SE o Conselho Tutelar de Colíder e ao Agente de Infância 

e Juventude, bem como para que procedam às fiscalizações de sua 

alçada, devendo autuar formalmente todo aquele que, porventura, 

descumprir os dispositivos do ECA, sobretudo no que diz respeito às 

infrações administrativas e crimes contra a criança e adolescente, 

devendo encaminhar a este juízo relatório pormenorizado de eventuais 

ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE à Polícia Militar, a fim 

de que sejam cientificados sobre a realização do evento, para que 

procedam às fiscalizações de sua alçada. DETERMINO que seja 

observado o volume razoável do som, com o intuito de não perturbar o 

sossego e a tranquilidade da comunidade.DETERMINO QUE A CÓPIA DA 

PRESENTE SIRVA COMO ALVARÁ E OFÍCIO.Isenção legal de custas e 

emolumentos nos termos do artigo 724 da CNGC.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Após, não havendo 

informação acerca de violação de alguma norma menorista, 

independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o presente feito 

consignando as baixas e cautelas de praxe.Caso contrário, se houver 

informações acerca de violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Colíder/MT, 14 

de dezembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98756 Nr: 1302-98.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 407 de 798



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Ante o exposto, com espeque nos arts. 354 e 356 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito quanto ao pedido de modificação de 

guarda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do 

CPC/2015.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE o trânsito em julgado.P. I. C.2 – 

Compulsando os autos verifica-se que compõe o polo passivo da 

demanda a Sra. Suely Bognar. No entanto, em virtude de Carla Bognar 

Martins ter completado a maioridade, Suely passou a ser parte ilegítima 

para o litigio acerca dos alimentos que são devidos pelo autor.Desse 

modo, INTIME-SE o autor para manifestar pelo que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84985 Nr: 2375-13.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FRANCISCO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

EUCATUR - EMPRESSA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO LTDA, 

LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 

9.982/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A-MT, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Autos nº: 2375-13.2013.811.0009.

Código Apolo nº:84985.

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, 

decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Roberto Francisco 

Pinheiro em face de Viação Nova Integração Ltda, Eucatur – Empresa 

União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, e Liberty Seguros S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16-169.

A inicial foi recebida à fl. 171.

Citada, a primeira e segunda requerida apresentou contestação às fls. 

179-203, arguindo preliminar de prescrição da pretensão indenizatória e 

carência de ação por ilegitimidade passiva, e, na oportunidade denunciou 

a lide a terceira requerida, Liberty Seguros S/A. No mérito, pugnou pela 

improcedência da ação.

Às fls. 257-267, a parte autora apresentou impugnação à contestação de 

fls. 179-203.

À fl. 268, fora deferida a denunciação a lide, determinando a citação da 

denunciada.

Citada, a denunciada apresentou contestação às fls. 269-285.

Intimadas para especificar provas, Libertu Seguros S/A e o autor se 

manifestaram às fls. 306 e 307, respectivamente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

1) Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos 

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., e 

Viação Nova Integração Ltda., às fls. 179-203, de plano AFASTO-A, pois, 

consoante entendimento firmado pelo STJ – do qual compartilho - há 

responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo 

econômico, pela aplicação da teoria da aparência .

2) Atenta a sistemática da ordem processual, passo à análise da 

prescrição alegada à fl. 180 pelos requeridos Eucatur – Empresa União 

Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., e Viação Nova Integração Ltda., 

e pela requerida Liberty Seguros S/A.

A defesa trouxe como argumento o prazo prescricional regido pelo Código 

Civil em vigor, referente a 3 (três) anos para a reparação civil do dano.

A prescrição rege-se pelo princípio da exercibilidade da pretensão, que 

implica considerar iniciado o lapso prescricional tão logo o titular do direito 

de ação se encontre apto a ingressar em Juízo.

A alegada prescrição em desfavor do requerente, que alcançou a 

maioridade durante a vigência do Código Civil de 2002, em que pese os 

argumentos da defesa, tenho que a pretensão foi fulminada pela 

prescrição.

O Código Civil em vigor, em seu artigo 2028, prescreve as regras de 

transição quanto à contagem de prazos, a saber:

“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e 

se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da 

metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

 Demais disso, sendo apenas relativa a incapacidade não, esta não tem 

força para impedir a fluência do prazo prescricional, circunstância atinente 

apenas aos absolutamente incapazes, de acordo com os artigos 7º e 384, 

V e o artigo 169, I do Código Civil de 1916, que exclui da regra os 

relativamente incapazes. Inteligência da jurisprudência dominante .

Nesse viés e tendo em mente o princípio constitucional da proteção 

integral à criança e ao adolescente, deve ser analisado se houve – ou não 

– o decurso da metade do lapso temporal, conforme prevê o citado artigo 

2028 do atual CC, em detrimento ao previsto no artigo 169, Código Civil de 

1916 e artigo 198 do Código Civil de 2002. Até porque, adotar 

interpretação contrária seria prejudicial ao menor incapaz à época dos 

fatos.

 No presente caso, a morte do pai do requerente (em virtude de acidente 

automobilístico) se deu em 16/07/2001, momento em que vigorava o prazo 

prescricional ordinário de vinte anos, (artigo 177, do CC de 1916). Todavia, 

o termo inicial da prescrição foi obstado por ser o requerente, nascido em 

23/08/1992, menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 169, 

Código Civil de 1916 e artigo 198 do Código Civil de 2002. O requerente, 

por sua vez, passou a ser menor relativamente capaz quando completou 

dezesseis anos, em 23/08/2008, ou seja, naquela data, não houve o 

transcurso de tempo superior a dez anos, de modo que a prescrição a ser 

aplicada é a trienal. E, dessa feita, tendo a ação sido proposta apenas em 

14/08/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Logo, reputo PRESCRITA a pretensão da parte autora, já que inexiste nos 

autos notícia alguma de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do 

lapso prescricional.

 Aliás, em que pese os judiciosos argumentos de suposta causa de 

suspensão da prescrição em razão da ação penal, diante da inexistência, 

no caso, de relação de subordinação necessária entre o fato objeto de 

apuração penal e o desenvolvimento regular da ação cível, não há como 

prosperar o pleito da parte autora com fundamento no art. 200 do Código 

Civil.

Nesse sentido:

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. 

PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO 

EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO CORRE QUANDO A CONDUTA ILÍCITA 

SUPOSTAMENTE PERPETRADA PELA PARTE RÉ SE ORIGINAR DE FATO 

QUE, NECESSARIAMENTE, DEVA SER APURADO NO JUÍZO CRIMINAL. 

CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I – (...) III 

- Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo 

com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto. IV - No tocante à prescrição, o acórdão 

recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação desta Corte, 

que é firme no sentido de que a incidência do art. 200 do Código Civil 

pressupõe a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas 

cível e penal. V - Isto é, a prescrição da pretensão indenizatória não corre 

quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar 

de fato que, necessariamente, deva ser apurado no juízo criminal, sendo 

fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao 

menos inquérito policial em trâmite. (...) VI - No caso dos autos, o Tribunal 

de origem consignou que não existe relação de dependência no resultado 

da ação no juízo criminal e a pretensão de indenização, uma vez que o 

caráter indenizatório está baseado na responsabilidade civil do Estado e a 

ação penal visa a punição dos autores do delito. VII - Desse modo, diante 

da inexistência, no caso, de relação de subordinação necessária entre o 

fato objeto de apuração penal e o desenvolvimento regular da ação cível, 

não há como prosperar o pleito recursal. VIII - Agravo interno improvido. 

(AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 971.779/PR (2016/0222776-0), 

2ª Turma do STJ, Rel. Francisco Falcão. DJe 18.12.2017).

Além disso, registra-se que “a regra estabelecida no art. 200 do Código 

Civil diz respeito à ação civil ex delicto, sendo inaplicável, portanto, a 

casos de indenização civil que não se fundamente no título penal 

condenatório”. (STJ – AgRg no AREsp:496307 RS 2014/0072547-6, 

Terceira Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Julgamento: 27/05/2014).

Ex positis, DECLARO A PRESCRIÇÃO, por conseguinte, extinta a presente 
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ação o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, que, ante o grau de zelo do profissional; o 

lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, FIXO em 10% sobre o valor da 

causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 

do NCPC, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Colíder, 16 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88580 Nr: 1765-11.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:OAB/PR 33.389

 Processo nº: 1765-11.2014.811.0009

Código nº: 88580.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento Voluntário realizado por Gazin Indústria e 

Comércio de Móveis e Eletrodoméstico LTDA, devidamente qualificado nos 

autos.

Entre um ato, a parte requerida, à fl. 92-93, informou que cumpriu a 

condenação, efetuando o pagamento através de depósito judicial, bem 

como pugnou pela extinção do processo.

 Á fl. 94, o requerente confirmou o adimplemento por parte do requerido, 

bem como requisitou a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados em juízo, para a conta do seu patrono e, por conseguinte a 

extinção do feito.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte requerida, conforme 

fls. 92-93, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Diante do requerimento do requerente (fl. 94), DETERMINO a Expedição de 

Alvará dos valores depositados em juízo, para a conta indicada nos autos.

Custas pela requerida.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado e, uma 

vez pagas às custas, eventualmente remanescentes, ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91626 Nr: 390-38.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:MT/ 13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 Autos n. 390-38.2015.811.0009

Código Apolo n. 91626

Vistos, etc.

Fabio Barreto Viveiros propôs o presente cumprimento de sentença (fls. 

212-214) em face de Janaina Macedo Ribeiro Possmoser, objetivando a 

satisfação da obrigação imposta a requerida na r. sentença de fl. 202.

Assim, cumprindo o disposto no artigo 524, do NCPC, tratando-se de 

execução de título judicial (art. 523 do NCPC), DETERMINO:

1 - INTIME-SE a parte executada, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos (inciso I, do art. 513, § 2º, do NCPC), para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, sobre este, ser 

acrescida multa no percentual de 10% (dez por cento). Destaque-se, 

outrossim, que, no caso de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

remanescente, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 2º, do 

NCPC.

2 - Em não havendo o pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do débito contemplando a multa de 10% (dez por cento) 

e manifestar pelo que entender de direito.

3 – Após, façam os autos conclusos.

Colíder, 16 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94641 Nr: 2465-50.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE DIODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Autos nº: 2465-50.2015.811.0009Código Apolo: 94641.Vistos, etc.1) (...), 

DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução.2) Tendo em vista o pedido de fl.96, para que ocorra a conexão 

com os Autos nº2466-35.2015.811.0009 - Código 94642, que tramitam na 

1ª Vara desta Comarca, tenho por prejudicado, uma vez que este já tem 

sentença proferida no feito, impossibilitando assim que os processos 

sejam reunidos, conforme previsto no artigo 55, § 1odo Código de 

Processo Civil.3) No que tange ao petitório de fl. 97, para produção de 

prova pericial grafotécnica sobre o contrato aportado nos autos e com o 

intuito de averiguação e comprovação da lisura deste, DEFIRO-O.4) Sendo 

assim, bem como de acordo dispõe o artigo 430 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a realização de Perícia Grafotécnica para 

análise das assinaturas constantes do contrato desta lide (devendo ser 

realizado junto ao contrato original), razão pela qual, nomeio para atuar 

neste feito Real Brasil Consultoria e Perícias LTDA, com endereço 

profissional na Avenida Rubens de Mendonça, n° 1856, Sala 408 – 4º 

Andar Bairro Bosque da Saúde Cuiabá/MT telefone (65) 3052-7636, 

instituto de perícias com cadastro no Banco de Dados de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que indique o perito 

adequado ao cumprimento do ato determinado.Intime-se o Perito, para 

caso aceite a designação, formular a proposta de honorários, no prazo de 

15 (quinze) dias, ressaltando que a parte Requerida arcará com o 

pagamento da perícia.Nos termos do art. 465 §1º do CPC, as partes tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos..Desde já, ficam as partes intimadas para querend 

indicarem assistente técnico no prazo de 15 dias e formularem os 

quesitos.Com o aporte do laudo pericial, intimem-se as partes para 

apresentarem os laudos elaborados por seus assistentes técnicos, no 

prazo de 15 dias.(..)Às providências.Colíder/MT, 07 de dezembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101362 Nr: 3149-38.2016.811.0009
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS A. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3149-38.2016.811.0009

Código nº: 101362.

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Colíder Estado de 

Mato Grosso contra MARCOS A. DA SILVA - ME.

 Entre um ato, a parte exequente, à fl.25, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pelas partes executadas, 

conforme fl. 26, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 

156, Inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 3166-74.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3166-74.2016.811.0009

Código nº: 101379.

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Colíder Estado de 

Mato Grosso contra Gervásio Tadeu Dias Rocha.

 Entre um ato, a parte exequente, à fl.44, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pelas partes executadas, 

conforme fl. 45, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 

156, Inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82468 Nr: 3509-12.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3509-12.2012.811.0009

Código nº: 82468.

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Colíder Estado de 

Mato Grosso contra José Pedro de Lira.

 Entre um ato, a parte exequente, à fl.44, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pelas partes executadas, 

conforme fl. 45, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 

156, Inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45623 Nr: 2467-98.2007.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENI DÁMICO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DE MELLO, NOEMIA FAGUNDES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO MORELLI - 

OAB:24974/SP, ANA LÚCIA BAPTISTA MORELLI - OAB:SP. 168.726, 

ILVA ABIGAIL BAPTISTA MORELLI - OAB:76538/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2467-98.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 45623.

 Vistos, etc.

Não havendo mais nada a cumprir e, uma vez pagas as custas 

eventualmente remanescentes, ao ARQUIVO, com as devidas baixas e 

anotações de praxe.

 Às providências.

 Colíder/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80008 Nr: 937-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVÉRIO FERREIRA, ZULEIDE MARIA 

DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 937-83.2012.811.0009

Código nº: 80008.

Vistos, etc.

Trata-se de execução por quantia certa proposta por Banco Bradesco 

S/A contra João Silvério Ferreira e Zuleide Maria Dias Ferreira.
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Entre um ato, a parte exequente, à fl. 68, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fls. 68, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Custas pelos requeridos.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado e, uma 

vez pagas às custas, eventualmente remanescentes,, ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40159 Nr: 1894-94.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1894-94.2006.811.0009

Código nº: 40159.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - 

SICREDI contra Roberto Carlos de Andrade.

Entre um ato, a parte exequente, à fl. 102, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fls. 102, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 102, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Diante do requerimento da parte, DETERMINO a baixa da restrição de 

transferência dos bens do executado, que foi realizada através do 

sistema RENAJUD, conforme extrato de fl. 93.

Sem prejuízo, desentranhem-se o título de crédito acostado aos autos á fl. 

09, mediante cópia nos autos, bem como INTIME-SE o requerido para 

comparecer no balcão da secretaria para retira-lo.

 Custas pelas partes.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado e, uma 

vez pagas às custas, eventualmente remanescentes,, ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 3648-51.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEDRO VICTHOR MENESES PRETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Parte Dispositiva:(...) DEFIRO o pedido de alvará judicial, devendo os 

responsáveis pelo evento observar, ainda, a Lei n. 8.069/90, bem como o 

que apregoa a Portaria n 01/2006 do Juízo da Infância e Juventude desta 

Comarca.INTIME-SE o Conselho Tutelar de Colíder e ao Agente de Infância 

e Juventude, bem como para que procedam às fiscalizações de sua 

alçada, devendo autuar formalmente todo aquele que, porventura, 

descumprir os dispositivos do ECA, sobretudo no que diz respeito às 

infrações administrativas e crimes contra a criança e adolescente, 

devendo encaminhar a este juízo relatório pormenorizado de eventuais 

ocorrências no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE à Polícia Militar, a fim 

de que sejam cientificados sobre a realização do evento, para que 

procedam às fiscalizações de sua alçada. DETERMINO que seja 

observado o volume razoável do som, com o intuito de não perturbar o 

sossego e a tranquilidade da comunidade.DETERMINO QUE A CÓPIA DA 

PRESENTE SIRVA COMO ALVARÁ E OFÍCIO.Isenção legal de custas e 

emolumentos nos termos do artigo 724 da CNGC.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Após, não havendo 

informação acerca de violação de alguma norma menorista, 

independentemente de despacho, ARQUIVE-SE o presente feito 

consignando as baixas e cautelas de praxe.Caso contrário, se houver 

informações acerca de violações de normas menoristas, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Colíder/MT, 14 

de dezembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 110578 Nr: 785-25.2018.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SILVA & TADIOTTO LTDA-ME, SERGIO 

RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 785-25.2018.811.0009.

 Código nº: 110578.

Vistos, etc.

De acordo com o art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, “Os embargos 

à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal”.

Por derradeiro, cumpre anotar o seguinte o julgado:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS. 1. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de 

ação autônoma, devendo, por tal razão, preencher os requisitos das 

condições da ação e aqueles previstos nos arts. 282 e 283 do CPC/73, 

dispositivo vigente na interposição da demanda. 2. Não tendo a parte 

embargante juntado aos autos cópia da execução, a turma resta 

impossibilitada de verificar as teses do embargante. 3. Apelação 

desprovida. (TRF 4ª R.; AC 0000986-19.2016.4.04.9999; RS; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. Otávio Roberto Pamplona; Julg. 12/04/2016; DEJF 

19/04/2016; Pág. 18) – Grifos nossos

Desse modo, INTIME a parte embargante para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo aos autos as cópias das 

principais peças da ação executiva, em especial: cópia da petição inicial e 

título executado, certidão da respectiva citação, bem como comprovação 

da situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

Às providências.

Colíder, 06 de dezembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 113623 Nr: 2632-62.2018.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BACHIEGA, CLEUNICE AGUIAR BACHIEGA, 

JOSÉ CARLOS BACHIEGA, JOÃO BACHIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2632-62.2018.811.0009.

Código Apolo nº: 113623.

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria a tempestividade dos presentes embargos à 

execução, após volte-me imediatamente conclusos para decisão.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96990 Nr: 84-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉBER AMILCAR DE SÁ 

STÁBILE - OAB:3283

 Autos nº: 84-35.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 96990.

Vistos etc.

1 – Diante da manifestação das partes, na solenidade realizada nos autos 

em apenso, no tocante ao interesse de entabularem um acordo, 

SUSPENDO o presente feito até o dia 10 de fevereiro de 2019.

2. Após o decurso do prazo do item acima, com ou sem manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE a secretaria deste juízo, também, quanto ao 

decurso de prazo do réu Celso Paulo Banazeski, conforme requerido pelo 

Ministério Público e façam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96990 Nr: 84-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉBER AMILCAR DE SÁ 

STÁBILE - OAB:3283

 Autos nº: 84-35.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 96990.

Vistos etc.

1 - Defiro a cota ministerial de fl. 42. Portanto, certifique-se a secretaria 

conforme requerido.

2 – Após, ABRA-SE nova vista ao Ministério Público para manifestar pelo 

que entender de direito.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 07 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9511 Nr: 1545-04.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS TOMÉ, SANDRA LUCIA LUNA 

FALQUETO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Processo nº: 1545-04.2000.811.0009

Código nº: 9511.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título judicial proposta pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - 

SICREDI contra João Carlos Tomé e Sandra Lucia Luna Falqueto Tome.

Entre um ato, a parte exequente, à fl. 186, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fls. 186, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Diante do requerimento das partes (fls. 182-183), DETERMINO a Expedição 

de Alvará dos valores bloqueados da requerida, através do sistema 

BACENJUD, conforme extrato de fls. 124-125 e devidamente vinculados 

(fl. 126).

Custas pelas partes.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado e, uma 

vez pagas às custas, eventualmente remanescentes, ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 22482 Nr: 19-12.1994.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DE MELLO, NOEMIA FAGUNDES MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE OLIVEIRA 

LANGARO - OAB:14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Galadinovic de 

Oliveira - OAB:OAB/18794

 Autos nº: 19-12.1994.811.0009.

Código Apolo nº: 22482.

 Vistos, etc.

Não havendo mais nada a cumprir e, uma vez pagas as custas 

eventualmente remanescentes, ao ARQUIVO, com as devidas baixas e 

anotações de praxe.

 Às providências.

 Colíder/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90349 Nr: 3243-54.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BACHIEGA, JOÃO BACHIEGA, 

MAURO BACHIEGA, CLEUNICE AGUIAR BACHIEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MG - 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3243-54.2014.811.0009

Código Apolo: 90349.

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a oposição de Embargos à Execução, Aguarde-se o 

deslinde dos autos sob nº 2632-62.2018.811.0009, Código Apolo nº 

113623.

 Às providências.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 56638 Nr: 930-28.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, 

GUELERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO 

TXUCARRAMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS 

DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 930-28.2011.811.0009 – Código n. 56638

Despacho

Vistos, etc.

CUMPRA-SE conforme requerido à fl. 289.

Às providências.

Colíder/MT, 11 de dezembro 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115177 Nr: 3573-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 Autos nº. 3573-12.2018.811.0009 – Código nº. 115177

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89105 Nr: 2194-75.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 Autos nº. 2194-75.2014.811.0009 – Código nº. 89105

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

do pedido da defesa de fl. 633.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112764 Nr: 2136-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAGDS, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 2136-33.2018.811.0009 – Código nº. 112764

Despacho

Vistos, etc.

1. Antes de analisar o pedido da defesa de fls. 25/26, INTIME-SE a 

ofendida para que informe, no prazo de 10 dias, se ainda necessita, ou 

não, das medidas de proteção concedidas em seu favor, consignando que 

o silêncio fará presumir-se que delas não mais necessita.

2. Após, decorrido o prazo para a requerente se manifestar, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-86.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010360-86.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ROSIMEIRE APARECIDA 

SILVEIRA FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 
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do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002114-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOZOEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002114-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOZOEL RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROSANE MARQUES Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para a 

devolução do título executivo extrajudicial depositado em cartório a parte 

executada. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002114-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOZOEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002114-55.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOZOEL RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROSANE MARQUES Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para a 

devolução do título executivo extrajudicial depositado em cartório a parte 

executada. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. Fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.
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Processo Número: 1001650-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001650-65.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 
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forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. As preliminares arguidas pela ré restam prejudicadas, 

vez que os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) 

foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento algumas 

faturas de consumo do ano de 2013 referente à conta 961497083 do 

telefone (66) 9 9227-0714, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer débito com ré, tendo solicitado o 

cancelamento de sua conta e quitado todos os débitos, não juntando 

qualquer documento que comprovasse tal alegado, o que, como visto, não 

condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da 

parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração 

falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de 

direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte 

contra qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela 

fraude empregada na pendência de processo administrativo para a 

cobrança dos valores devidos à parte ré com o intuito de induzir a erro o 

juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.209,51 (dez mil, duzentos e nove reais e 

cinquenta e um centavos), o que perfaz o montante de R$ 1.020,95 (um mil 

e vinte reais e noventa e cinco centavos), bem como ao pagamento de 

CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 
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simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 13 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 13 de dezembro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1001650-65.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 - Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. As preliminares arguidas pela ré restam prejudicadas, 

vez que os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) 

foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento algumas 

faturas de consumo do ano de 2013 referente à conta 961497083 do 

telefone (66) 9 9227-0714, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 
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exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer débito com ré, tendo solicitado o 

cancelamento de sua conta e quitado todos os débitos, não juntando 

qualquer documento que comprovasse tal alegado, o que, como visto, não 

condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal da 

parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que omite e faz declaração 

falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de 

direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte 

contra qual litiga, bem como vilipendia a administração da justiça pela 

fraude empregada na pendência de processo administrativo para a 

cobrança dos valores devidos à parte ré com o intuito de induzir a erro o 

juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.209,51 (dez mil, duzentos e nove reais e 

cinquenta e um centavos), o que perfaz o montante de R$ 1.020,95 (um mil 

e vinte reais e noventa e cinco centavos), bem como ao pagamento de 

CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela 

parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 

81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, não sendo justo e 

correto que a coletividade pague por isso com os custos diretos e 

indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente porque tal conduta 

contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles que 

efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 
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do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Colíder, 13 de 

dezembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001659-90.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MAURO MACHADO POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE SÃO 

PAULO DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/02/2019 Hora: 14:00 FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação redesignada para o dia 26/02/2019 

Hora: 14:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, por todo o teor da decisão de id. 

16411597. Colíder/MT., 17 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000084-47.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA 

APARECIDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Inicialmente, 

não obstante o art. 1.010, § 3º, do NCPC, o prévio juízo de admissibilidade 

do recurso é de competência do primeiro grau no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, consoante Enunciado n.º 166 do FONAJE: “ENUNCIADO 

166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Nesse 

sentido, a gratuidade da justiça não foi concedida à parte autora (Num. 

14509548 - Págs. 1/16). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, 

incluindo-se as custas e despesas processuais dispensadas no primeiro 

grau de jurisdição, na determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 

9.099/95. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará na deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/95). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROCATTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELDER LEONARDO DE SOUZA GOES OAB - SE5853 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001762-97.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIEGO CHAVES FREIRE, ANA 

CAROLINA ROCATTO SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROCATTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELDER LEONARDO DE SOUZA GOES OAB - SE5853 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001762-97.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIEGO CHAVES FREIRE, ANA 

CAROLINA ROCATTO SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 
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anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE (REQUERENTE)

ANA CAROLINA ROCATTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELDER LEONARDO DE SOUZA GOES OAB - SE5853 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001762-97.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIEGO CHAVES FREIRE, ANA 

CAROLINA ROCATTO SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEANDRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001592-28.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANO LEANDRO RODRIGUES Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDIO MARENGO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEANDRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001592-28.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DORCIDIO MARENGO E CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANO LEANDRO RODRIGUES Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000099-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OSIAS BRIVES REQUERIDO: 

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000099-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OSIAS BRIVES REQUERIDO: 

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 419 de 798



partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS BRIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000099-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: OSIAS BRIVES REQUERIDO: 

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP Vistos. As 

partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000416-48.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: EDSON NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

cumprimento do acordo noticiado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000416-48.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: EDSON NUNES DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

cumprimento do acordo noticiado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000508-89.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

SIMONE em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água 

potável fornecida pela ré com hidrômetro n° A12B034138, consumo este 

que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 90,00 (noventa 

reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Entanto, em fevereiro de 

2018, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao 

comum, no importe de R$ 1.109,49 (um mil, cento e nove reais e quarenta 

e nove centavos). Aduz a reclamante que contatou a empresa reclamada, 

a qual se comprometeu a realizar inspeção para apurar o consumo 

extraordinário. Porém, como a dita inspeção não foi realizada, deixou de 

pagar a fatura com o consumo exagerado, adimplindo, todavia, as 

posteriores. Contudo, em 15/03/2018, sobreveio a interrupção no 

fornecimento da água em sua residência. Por tais fatos, ajuizou a presente 

ação, requerendo liminarmente o restabelecimento do fornecimento de 

água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova, a readequação do 

valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores ou posteriores a este a condenação por danos morais no valor 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). A liminar foi 

deferida (ID 12274157). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13313801). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 
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responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 23 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 23 de novembro de 2018.
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RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMONE (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000508-89.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

SIMONE em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água 

potável fornecida pela ré com hidrômetro n° A12B034138, consumo este 

que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 90,00 (noventa 

reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Entanto, em fevereiro de 

2018, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao 

comum, no importe de R$ 1.109,49 (um mil, cento e nove reais e quarenta 

e nove centavos). Aduz a reclamante que contatou a empresa reclamada, 

a qual se comprometeu a realizar inspeção para apurar o consumo 

extraordinário. Porém, como a dita inspeção não foi realizada, deixou de 

pagar a fatura com o consumo exagerado, adimplindo, todavia, as 

posteriores. Contudo, em 15/03/2018, sobreveio a interrupção no 

fornecimento da água em sua residência. Por tais fatos, ajuizou a presente 

ação, requerendo liminarmente o restabelecimento do fornecimento de 

água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova, a readequação do 

valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores ou posteriores a este a condenação por danos morais no valor 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). A liminar foi 

deferida (ID 12274157). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13313801). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 

responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 23 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 23 de novembro de 2018.
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000508-89.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

SIMONE em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água 

potável fornecida pela ré com hidrômetro n° A12B034138, consumo este 

que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 90,00 (noventa 

reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Entanto, em fevereiro de 

2018, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao 

comum, no importe de R$ 1.109,49 (um mil, cento e nove reais e quarenta 

e nove centavos). Aduz a reclamante que contatou a empresa reclamada, 

a qual se comprometeu a realizar inspeção para apurar o consumo 

extraordinário. Porém, como a dita inspeção não foi realizada, deixou de 

pagar a fatura com o consumo exagerado, adimplindo, todavia, as 

posteriores. Contudo, em 15/03/2018, sobreveio a interrupção no 

fornecimento da água em sua residência. Por tais fatos, ajuizou a presente 

ação, requerendo liminarmente o restabelecimento do fornecimento de 

água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova, a readequação do 

valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores ou posteriores a este a condenação por danos morais no valor 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). A liminar foi 

deferida (ID 12274157). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13313801). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 

responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 

encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 23 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 23 de novembro de 2018.
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Processo Número: 1000508-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1000508-89.2018.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

redução de valores c.c de indenização por danos morais e materiais e 

tutela antecipada proposta por RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

SIMONE em desfavor de ÁGUAS DE COLÍDER, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente ser consumidora de água 

potável fornecida pela ré com hidrômetro n° A12B034138, consumo este 

que sempre esteve dentro da normalidade na média de R$ 90,00 (noventa 

reais) a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Entanto, em fevereiro de 

2018, recebeu uma fatura com cobrança demasiadamente superior ao 

comum, no importe de R$ 1.109,49 (um mil, cento e nove reais e quarenta 

e nove centavos). Aduz a reclamante que contatou a empresa reclamada, 

a qual se comprometeu a realizar inspeção para apurar o consumo 

extraordinário. Porém, como a dita inspeção não foi realizada, deixou de 

pagar a fatura com o consumo exagerado, adimplindo, todavia, as 

posteriores. Contudo, em 15/03/2018, sobreveio a interrupção no 

fornecimento da água em sua residência. Por tais fatos, ajuizou a presente 

ação, requerendo liminarmente o restabelecimento do fornecimento de 

água. No mérito, pede a inversão do ônus da prova, a readequação do 

valor do consumo do período excessivo para a média dos meses 

anteriores ou posteriores a este a condenação por danos morais no valor 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). A liminar foi 

deferida (ID 12274157). Citada, sem acordo, a parte promovida apresentou 

defesa, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juízo, devido a 

necessidade de perícia técnica no aparelho medidor, para verificação de 

seu correto funcionamento (ID 13313801). No mérito alegou que as faturas 

são decorrentes de valores efetivamente consumidos, que o hidrômetro 

está funcionando corretamente e o que fornecimento de água está normal, 

que a responsabilidade da concessionária é limitada ao cavalete sendo 

responsabilidade do usuário pela distribuição interna de água, que a 

cobrança da fatura é lícita e com base na média do consumo, que a fatura 

é exigível, legalidade na suspensão do fornecimento de água, pede 

indeferimento/revogação do pedido de tutela provisória e pela não 

aplicação de multa diária em hipótese de descumprimento da ordem 

judicial, pelo não cabimento do dano moral. Com relação a cobrança, 

sustenta sua licitude, pois, estando regular o hidrômetro não há em que se 

falar em cobrança indevida. Eis o resumo do necessário, até mesmo 

porque é dispensada a apresentação de relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n°. 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO A preliminar 

suscitada pela CAB deve prosperar, pois a causa se reveste de 

complexidade uma vez que na situação dos autos não se pode fazer uma 

média de cobranças usando como padrão as faturas anteriores sempre 

que a fatura anterior alcançar um valor que aparentemente destoa, pois o 

consumo é variável de acordo com a utilização pessoal. A exemplo, 

imaginem se alguém for viajar e acidentalmente e esquecesse um chuveiro 

elétrico ligado ao retornar iria se deparar com uma conta extremamente 

alta de luz e água. Além disso, e o que pode ser comum, o consumidor é 

responsável por sua rede de encanamento e fiação elétrica interna, de 

modo que se houver vazamentos ou fuga de corrente essa conta será 

dele. Destarte, como o caso judicializado exige prova pericial, não se 
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encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Logo, a extinção do processo 

sem resolução do mérito é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito, na dicção do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 64, § 1º, 

do NCPC, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC, e 

REVOGO a decisão liminar outrora concedida. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 

9.099/95 e do art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. 

Colíder, 23 de novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos 

Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 23 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000706-97.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ROSANE MARQUES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000706-97.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ROSANE MARQUES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000706-97.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ROSANE MARQUES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MAZUTTI EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001604-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDNA MARIA MAZUTTI 

EZEQUIEL REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MAZUTTI EZEQUIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001604-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDNA MARIA MAZUTTI 

EZEQUIEL REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 

914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 06 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000100-69.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CLODOALDO 

BATISTA POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Finalidade: Intimar as 

partes exequentes e executadas, através do(s) advogado(s) legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor do ofício do Departamento de 

Depósitos Judicial acostado aos autos no id. 17139793, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT., 

17/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000100-69.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CLODOALDO 

BATISTA POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA S/A Finalidade: Intimar as 

partes exequentes e executadas, através do(s) advogado(s) legalmente 

constituído nos autos, por todo o teor do ofício do Departamento de 

Depósitos Judicial acostado aos autos no id. 17139793, para, querendo 

pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT., 

17/12/2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001465-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO SUDARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001465-76.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): NORBERTO SUDARIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos a 

demanda foi proposta contra o INSS e considerando que não existe órgão 

da procuradoria federal nesta comarca deixo de designar audiência de 

conciliação (CPC art. 334, §4º). Indefiro a antecipação de tutela vez que 

não foi provado a segunda parte do artigo 311, inciso II do CPC, abaixo 

transcrito: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; Cite-se o réu, 

com a remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita para a parte autora. Defiro a prioridade na 

tramitação processual com fulcro no artigo 1.048, inciso I do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. 

Comodoro, 14 de dezembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZICO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001308-06.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ZICO LEITE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO 

PREVIDENCIÁRIO (AUXILIO DOENÇA) -C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA, ajuizada Zico 

Leite em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Segundo a inicial o autor teria buscado o INSS no dia 26/08/2018 lhe foi 

deferido o benefício do auxílio-doença em razão da patologia de CID I 83.1, 

porém tal benefício teria sido cessado. Assim, pretende o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença e após, seja a presente 

ação convertida em aposentadoria por invalidez. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para a concessão do benefício previdenciário de 

Auxílio Doença, necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 

300 do CPC, os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Nesse prisma, estando presentes os requisitos para 

antecipação dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento do 

benefício, tendo demonstrado a parte requerente, através do acervo 

documental que sua moléstia ainda persiste. No mais, pode-se extrair dos 

autos que o autor teve o benefício previdenciário cessado, demonstrando 

que detinha a qualidade de carência/segurado. Não obstante, ainda, 

verifico o perigo de dano, consistente no prejuízo ao autor com a regular 

marcha processual, uma vez que, conforme indicado nos autos, estaria 

incapacitado para o labor. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, a 

presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017. Oficie-se ao INSS por 

meio do sistema JusConvênios determinando a reativação do benefício 

previdenciário de auxilio doença, nº.624.532792-3. Determino que o 

requerido comprove, ao término do prazo fixado, o efetivo cumprimento da 

decisão liminar, sob pena de incorrer na multa fixada no parágrafo 

anterior. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, NOMEIO perito judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, 

com endereço Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária. 

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o 

dia 01 de fevereiro de 2019, às 16h0min. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do Código de Processo Civil, para que estes e seus 

assistentes acompanham o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 

469 do mesmo diploma legal. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a 

renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa 

periciada? (02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo pericial deverá 

responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a 

juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), 

com as advertências legais. Após, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 

7 de dezembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA GOMES CARDOSO OAB - RO8355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE BARBOSA COSTA 03049616121 (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência do 

oficial de justiça a fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR (REQUERENTE)

LAERTE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA MAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ ALCARAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para emendar a inicial , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil, nos termos da decisão de 

id 16152517.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000994-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ALVES BONIFACIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000994-60.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO RÉU: IRENE ALVES 

BONIFACIO Vistos. Considerando a certidão retro, designo nova audiência 

de conciliação para o dia 04/02/2019, às 15h00min, a ser realizada no 

CEJUSC desta Comarca. Intimem-se as partes, e seus advogados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104389 Nr: 2800-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON VALENSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da sentença prolatada 

no presente feito: "Sentença. Vistos. B.V. FINANCEIRA S.A. C.F.I., 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em desfavor de WILSON WOLENSKI. Assevera 

que é credor da parte Requerida em razão de um contrato firmado 

garantido por alienação fiduciária. Afirma que a parte requerida deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas e por isso requer a rescisão do 

contrato pactuado, com a consequente consolidação do domínio e a posse 

do bem em nome do Autor. A decisão de fls. 37/38 deferiu a liminar de 

busca e apreensão. A parte requerida foi citada às fls. 50, sendo que 

deixou de apresentar contestação e/ou pagamento voluntário da dívida. A 

parte autora requereu que seja julgada procedente a ação, consolidando a 

posse e propriedade plena do bem apreendido. Decido. Em vista do 

conteúdo dos autos e da matéria em questão ser passível apenas de 

prova documental, desnecessária é a dilação probatória do feito, sendo 

possível o seu imediato julgamento nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. No mérito, o pedido é procedente. Nos termos do 

artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, "a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor". Para o ingresso com a ação de 

busca e apreensão é imprescindível a expedição da carta registrada por 

meio do cartório de títulos e documentos ou o protesto do título. 

Verifica-se, no caso, que o autor cumpriu esse ônus, consoante fls. 

35/36. Consta ainda, nos autos, Cédula de Crédito Bancário assinada pelo 

réu e outros documentos que demonstram satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do Requerido. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

Requerido em saldar seu débito com o Requerente. Em face do exposto, 

julgo PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC proposta por B.V. FINANCEIRA S.A. C.F.I. 

contra WILSON WOLENSKI, já qualificados e, de conseqüência, determino 

a consolidação da propriedade e posse do bem objeto da presente 

demanda. Condeno, ainda, o Requerido no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99157 Nr: 495-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII 

DE OUTUBRO) DA SEFAZ-MT, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGA - OAB:21324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 502-22.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62090 Nr: 123-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, ALDERINO DE 

AMORIM CAPELETTI, ELIZABETE ZAMO WINGENBACH BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 1.131.743,76, 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que os executados 

Walentin Wingenbach/CPF: 050.891.400-06; Alderino de Amorim 
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Capaletti/CPF: 462.522.580-91 e Elizabete Zamo Wingenbach Bueno/CPF: 

567.140.921-72 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 2468-30.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOSÉ FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Vistos.

Intime-se, a parte requente para que se manifeste nos autos, impugnando 

os cálculos apresentados (fls. 275/283) em 15 (quinze) dias, sob pena de 

homologação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1393-58.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFS, GHFS, JULIANE PAES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FRANCISCA DE 

ALENCAR - OAB:OAB/MT 22689-O

 Vistos.

Desnecessário a expedição de ofício ao Banco do Brasil, conforme 

solicitado pelo Ministério Público, tendo em vista que em consulta ao 

protocolo da ordem judicial realizada no Sistema Bacen.

Assim, defiro o pedido de fls. 60 e realizo o desbloqueio do valor.

Intime-se o peticionante por meio da procuradora constituída.

Ciência ao Ministério Público.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35849 Nr: 543-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO DELAZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Vistos.

SANDRO ROGERIO DELAZARI postula pela expedição do ALVARÁ 

JUDICIAL para que seja autorizado a sua patrona a proceder o 

levantamento do montante do crédito referente que se encontra 

depositado com as devidas correções e atualizações.

Dessa forma, IMPÕE-SE assim a expedição e liberação do alvará judicial e, 

posteriormente, INTIME-SE a parte a fim de que seja cumprido o artigo 450, 

§ 3º, da CNGC que aduz:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

[...] § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Nota-se ainda que a parte autora manifestou-se requerendo a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Logo, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35349 Nr: 46-82.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE CALDAS DUTRA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIANE SUTILLI MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 114, sendo assim autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38199 Nr: 2897-94.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 9.345,44 requerida 

pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado NOME: 

AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO/ CNPJ/MF: 

07.707.650/0001-10 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.
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Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2500 Nr: 1195-89.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMIMARO KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MICHELON - 

OAB:OAB/PR 43219

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line da quantia de R$ 1.086.412,94 

requerida pela parte autora nos presentes autos, visto que o executado 

NOME: KUMIMARO KOJIMA/ CPF: 006.788.059-20 ainda não adimpliu o 

crédito que se encontra em execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38319 Nr: 3017-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MALABARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA 

GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Nota-se que o patrono da parte exequente quedou-se inerte, mesmo tendo 

sido devidamente intimado.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 615-20.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 379/380, DETERMINO a expedição do 

alvará judicial referente ao valor incontroverso, qual seja R$ 162.267,98 

(cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e 

oito centavos) de acordo com a manifestação de fls. 340/v com as 

devidas correções e atualizações.

INTIMEM-SE as partes acerca da complementação do laudo pericial para 

se manifestarem em 15 (quinze) dias.

INTIME-SE a parte requerente a fim de que seja cumprido o artigo 450, § 3º 

da CNGC que elenca:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

[...] § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128175 Nr: 5468-91.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Civil de Nova Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido revogação da prisão preventiva formulado por LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, aduzindo que não estão 

presentes os requisitos da prisão cautelar.

 Afirma que é réu primário, goza de trabalho lícito e de endereço certo, 

sendo que o motivo que ensejou a prisão em flagrante fato isolado em sua 

vida, bem como há a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público foi desfavorável ao pedido.

Decido.

A pretensão do requerente não merece procedência, como restará 

demonstrado a seguir.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 

si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema, como ocorre in casu. A respeito já decidiu 

o Ministro Relator Jorge Mussi (Habeas Corpus 128.258/MT, Julgado em 

29/04/2009).
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Primeiramente, ressalto que a prisão do requerente não se deu apenas por 

fundamento na garantia da ordem pública, mas também no intuito de 

resguardar a integridade física da vítima.

O APF também foi lavrado em razão do pratica do delito do artigo 129, §9º 

do Código de Processo Penal.

A condição pessoal favorável não têm, em princípio, o condão de, por si 

só, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos 

suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como 

ocorre in casu.

Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão cautelar quando 

a custódia preventiva está devidamente justificada na garantia da ordem 

pública e quando há notícia de que o acusado foi preso em flagrante delito 

ante a localização de 42 (quarenta e duas) porções de substancias de 

pasta base (cocaína), conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 

21.

A materialidade do delito está comprovada nos, conforme pericial 

preliminar de fls. 23.

Quanto à autoria, a substancia entorpecente foi localizado no bar de 

propriedade do acusado. Ademais deve ser dito que o flagranteado, nos 

termos do depoimento da vítima, agiu com bastante agressividade 

desferindo socos em seu corpo e tapas e sua face o que demonstraria a 

conduta agressiva do custodiado.

 Sendo assim, presentes os pressupostos da preventiva.

Sobre os pressupostos da preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra 

Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:

“A prisão preventiva só pode ser decretada ‘quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria’. A primeira exigência 

refere-se á materialidade do crime, ou seja à existência do corpo de delito 

que prova a ocorrência do fato criminoso ( laudos de exame de corpo de 

delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da 

existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva 

diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal.

Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios 

suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, 

elementos probatórios menos robustos que os necessários para a 

primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e 

unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem 

certeza de autoria”.

 Presente, também, o requisito da preventiva que, no caso, é a garantia da 

ordem pública, posto que o comércio de drogas coloca em risco a saúde 

pública, com a ocorrência de furtos para sustentar o vício, sendo 

necessária a intervenção judicial para custódia do indiciado, sob pena de 

descrédito da própria instituição.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, 

DA LEI 11.343/2006 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA 

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE 

TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPOSSIBILIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO BOJO DO MANDAMUS – PEQUENA 

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM 

DESCLASSIFICAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – 

IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM 

DENEGADA. I- A prisão preventiva justifica-se, porquanto o crime descrito 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é punido com pena superior a 4 

(quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP), e, ainda, pela necessidade de 

garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), abalada pela gravidade 

concreta das condutas. II – Tese de que a apreensão de pouca 

quantidade de entorpecente afastaria, por si só, a traficância, não merece 

prosperar, eis que a paciente foi presa, sob indícios contundentes de que 

mantinha uma "boca de fumo" no local. III - Alegada dependência química 

carece de comprovação inequívoca. IV - O reconhecimento da incidência 

da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, depende de 

análise aprofundada, incursão esta vedada nesta via. V - As medidas 

cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e 

insuficientes, em face das circunstâncias do fato e da gravidade in 

concreto dos delitos. VI - É certo que a paciente ostenta adjetivos 

pessoais favoráveis, porém tais predicados, quando isolados, não 

desconstituem a custódia quando defrontadas com os pressupostos e 

requisitos autorizadores daquela. VII - Ordem denegada. Com o parecer da 

PGJ (TJ-MS - HC: 14054665820158120000 MS 

1405466-58.2015.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, 

Data de Julgamento: 01/07/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 

03/07/2015)

Esses relevantes fundamentos são suficientes para a manutenção da 

custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

Sobre a questão ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra 

Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 417:

“Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança 

necessárias para evitar que o delinqüente pratique novos crimes contra a 

vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é 

acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em 

liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a inflação 

cometida. Embora não se tenha afirmado na jurisprudência um conceito 

estratificado para a expressão garantia da ordem pública, a periculosidade 

do réu tem sido apontada como fator preponderante para a custódia 

cautelar.

 Mas o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução 

de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria 

credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua 

repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve 

ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação 

criminosa.

Quanto a suposta incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, será 

analisado no momento da prolação de sentença.

Em razão desses relevantes motivos, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensa acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116376 Nr: 475-05.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122969 Nr: 3351-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA 

OLIVEIRA BARROSO, LIGIA NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA, 

DONIZETE QUIRINO, MANOEL AMARAL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉLIA CAMILA ALVES DA 

COSTA - OAB:9001

 (...) Neste diapasão não vislumbro qualquer ato perpetrado pelo Poder 

Legislativo de Rondolândia/MT no referido processo político-administrativo 

que tenha ensejado um grave erro procedimental capaz de anular todos 

os atos praticados, impondo-se medida tão drástica como a pleiteada pelo 

impetrante que visa suspender toda a atividade da Comissão Processante. 

Inexiste, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo presente 

mandamus. Ante o exposto julgo improcedente o pedido inicial para 

denegar a segurança, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, assim ratificando a decisão de fls. 309/311. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 

Sem custas. Ciência ao MPE. Após o transito em julgado, arquive-se com 

as cautelas de praxe. P. R. I. C. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 129515 Nr: 6023-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB, TPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Código 129515.

Vistos.

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público em desfavor 

da Ruan da Silva Brun e Tiago Preisigke Sobrinho, sendo que neste ato a 

recebo e designo audiência de apresentação dos adolescentes para o dia 

17 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Assim sendo, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO dos adolescentes, na 

pessoa de um de seus genitores para que seja apresentada a competente 

defesa.

Deverá o senhor oficial de justiça certificar se os pais dos adolescentes 

possuem condições de contratarem um advogado, e caso a resposta seja 

negativa, será nomeado um defensor dativo para apresentar a defesa dos 

adolescentes.

Determino que a secretaria junte aos autos as certidões de antecedentes 

da comarca.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

 P. I. C.

 Comodoro/MT, 14 de dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

CRIANÇA/ADOLESCENTE A SER CITADO:

RUAN DA SILVA BRUN, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido aos 

07.05.2001, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Clodoaldo Garcia 

Lima e Sandra Ferreira da Silva, com endereço indicado como sendo na 

Avenida Paraná, nº 344, Bairro Cristo Rei, Comodoro/MT, telefone n° (65) 

99933-9597 – Atualmente na Delegacia Civil;

 GENITORES OU RESPONSÁVEIS:

Clodoaldo Garcia Lima e Sandra Ferreira da Silva, com endereço indicado 

como sendo na Avenida Paraná, nº 344, Bairro Cristo Rei, Comodoro/MT, 

telefone n° (65) 99933-9597.

 CRIANÇA/ADOLESCENTE A SER CITADO:

TIAGO PREISIGKE SOBRINHO, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no 

CPF n° 080.997.591-25, nascido aos 18.04.2004, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, filho de Gilberto da Silva Sobrinho e Patrícia de Jesus 

Preisigke, com endereço indicado como sendo na Rua Clarice Vareschini, 

nº 435 W, Bairro Cidade Verde, Comodoro/MT, telefone n° (65) 

99963-0904 ou (65) 99634-2401;

GENITORES OU RESPONSÁVEIS:

Gilberto da Silva Sobrinho e Patrícia de Jesus Preisigke, com endereço 

indicado como sendo na Rua Clarice Vareschini, nº 435 W, Bairro Cidade 

Verde, Comodoro/MT, telefone n° (65) 99963-0904 ou (65) 99634-2401.

Finalidade: CITAR o adolescente, na pessoa de um de seus genitores, 

para que, por meio de advogado, responda à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares, oferecer documentos 

e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.

 Observação: O senhor oficial de justiça deverá questionar se os pais do 

adolescente possuem condições de contratarem um advogado, e caso a 

resposta seja negativa, será nomeado defensor público ou dativo para 

representa-lo em juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 5413-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR AGOSTINHO SIGNOR, ISABEL RITA 

SIGNOR, Ioni Cristiani Graedd Manetti, Silvano Manenti, ARI MIGUEL 

SCHMIDT, Eder Pedro Graeff, Evandro Adeli Graeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 

MARTINEZ - OAB:OAB/RS 45.362, SÉRGIO EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA MARTINEZ - OAB:OAB/RS 32803, SÉRGIO LEAL MARTINEZ - 

OAB:OAB/SC 4162, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando o disposto no artigo 

203 § 4º do CPC e o artigo 3º da portaria 03/2017 deste juízo, que autoriza 

a movimentação processual por ato de Gestor Judicial ou substituto legal, 

impulsiono o presente processo para intimar a parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 660-43.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA NETO, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111549 Nr: 5956-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ROLIM DE MOURA, LORECI RITA 

KAVALEK ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126718 Nr: 4915-44.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Nadal Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Roberto Perri Brunetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Vistos. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 
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interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados. 

Determino o cadastro do patrono do polo passivo no sistema Apolo, para 

que as intimações possam ser realizadas via DJE. P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112078 Nr: 6182-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 130112 Nr: 6258-75.2018.811.0046

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DUARTE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT

 Vistos.

1 – Trata-se de incidente de sanidade mental, de modo que se faz 

necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão, para 

tanto NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 

do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.

Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista que o perito deverá se locomover da localidade onde reside 

(Vilhena/RO) até esta Comarca de Comodoro/MT.

 Designo a perícia para o dia 01 de fevereiro de 2019, às 14h20min.

INTIME-SE o perito, por e-mail (hoffmannvagner@hotmail.com), para 

ciência dos quesitos, designar data para a realização da perícia na parte 

requerente.

 2 – Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e, querendo, 

para indicar assistentes técnicos.

 3 – Determino ainda que o patrono do acusado apresente uma pessoa 

para ser nomeada curadora do réu.

 4 – Expeça-se ofício ao Diretor da Unidade prisional para que seja 

realizada a escolta do réu para a realização do exame.

5 – Atente-se a secretária para acostar todos os documentos 

determinados, uma vez que não consta nos autos relatório médico e da 

APAE.

6 – Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001402-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. M. Z. (AUTOR(A))

A. A. M. (AUTOR(A))

V. H. M. Z. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. Z. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001402-51.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOAO VITOR MORALES ZANON, VITOR HUGO MORALES 

ZANON, ALESSANDRA ALVES MORALES RÉU: GIOVANE ZANON NETO 

VISTOS. Determino que seja carreado aos autos cópia da sentença 

exequenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001450-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDA FERNANDES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001450-10.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT EXECUTADO: VALDA FERNANDES DO NASCIMENTO VISTOS. 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – Sicredi Noroeste MT, por meio de seus representantes 

legais, ajuizou a presente Ação Executiva de Título Extrajudicial cc. Pedido 

Liminar de Busca e Apreensão, com amparo no Decreto Lei 911/69, com 

as alterações trazidas pela Lei n° 10.931 de 02/08/2004, em desfavor de 

Valda Fernandes do Nascimento, qualificada nos autos. Sustenta que, em 

decorrência de cédula de Crédito Bancário, a executada deu em Alienação 

Fiduciária, o veículo TOYOTA, Modelo: Hylux CDA 4x4 SRV (importada), 

163 CV cor prata, carroceria aberta/Cabine Dupla, ano de 

fabricação/modelo 2010/2010, placa NCH 8054, Chassi : 

9BRBB48E5A5081147, Placa: NPK7070, pleiteando liminar de busca e 

apreensão do bem, em face da falta de pagamento das parcelas ajustadas 

pelas partes. Pugnou, ao final, pela procedência do pedido, para o fim de 

ser determinada a busca e apreensão do bem móvel alienado 

fiduciariamente. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. De 

proêmio, em que pese a ação estar nomeada como execução de título 

extrajudicial, trata-se na verdade de pedido de busca e apreensão do 

veículo com fulcro no Decreto-Lei 911/69, pelo que será analisado sob seu 

prisma. De acordo com a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, 

para o deferimento da medida perseguida a título de tutela de urgência, 

basta, tão-somente, a demonstração, de forma inequívoca, que dê conta 

da existência de um contrato de financiamento, garantido mediante 

alienação fiduciária, bem como do fato de que o devedor se encontra em 

mora no cumprimento da obrigação assumida. Nesse sentido, não é outro 

o entendimento sufragado pelo Colendo STJ, externado através do 

Verbete nº. 72, cuja ementa transcrevo ipsis litteris: A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. Nesse viés, cotejando o manancial informativo acostado 

aos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato de 

financiamento, garantido mediante alienação fiduciária de um veículo 

automotor. Todavia, verifico que a parte requerida não foi constituída em 

mora nos termos do §2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, não havendo 

prova nos autos de tal fato. Assim, não comprovada a mora da parte 

reclamada, tem-se a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a notificação 

extrajudicial não ter sido entregue no endereço constante do contrato, 

bem como da inicial da presente ação de busca e apreensão, o que enseja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 431 de 798



a extinção do feito originário sem julgamento do mérito. Sobre o tema, eis a 

jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO 

TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada 

pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013) 2. Ainda que 

não se exija que a notificação extrajudicial seja recebida pessoalmente 

pelo devedor, verifica-se que, na hipótese em apreço, ela, de fato, não se 

efetivou. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

AREsp: 501866 PR 2014/0085430-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 24/06/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. É pressuposto autorizador para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão a prévia notificação do 

devedor. A constituição em mora é comprovada pela notificação cartorária 

ou pelo protesto do título. 2. Ação julgada extinta, de ofício, diante da 

ausência de notificação regular do devedor em mora, nos termos do artigo 

267, IV, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 

70050372531 RS , Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

08/08/2012, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/08/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 

DEVEDOR - IRREGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA - CARÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - EFEITO TRANSLATIVO. 1 - Para 

que se possa pleitear a busca e apreensão liminarmente, é necessário o 

inadimplemento do devedor e a comprovação da mora. 2 - É certo que a 

validade da notificação ao devedor não está condicionada a que seja 

realizada pessoalmente, sendo suficiente que tenha chegado ao endereço 

do devedor constante do contrato. 3 - Ausente um dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação 

do efeito translativo dos recursos, com a conseqüente extinção do 

processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, segundo 

inteligência dos art 's. 267,VI e § 3º c/c 515, § 1º, § 2º e § 3º e 516, todos 

do CPC. (TJ-MG - AI: 10024132843715002 MG , Relator: Wanderley Paiva, 

Data de Julgamento: 12/02/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/02/2014) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A validade da 

notificação ao devedor está condicionada ao recebimento no endereço 

constante do contrato. 2.A comprovação da mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de 

busca e apreensão. Ausente tal comprovação a ação deve ser extinta. 

(Agravo Interno Cv 1.0521.11.001610-7/002, Relator (a): Des.(a) Wagner 

Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2013, publicação da 

sumula em 27/09/2013) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e 

JULGO EXTINTA, de ofício, a presente ação de busca e apreensão, diante 

da ausência de notificação regular do devedor em mora, nos termos do 

artigo 485, inciso IV e §3º, ambos do CPC. Condeno a parte ao autora ao 

pagamento das custas processuais, ausente honorários, pois não 

angularizado o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro – MT, 

14 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001469-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FRIGHETO (REQUERENTE)

ANDERSON FRIGHETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713 (ADVOGADO(A))

VINICIUS ANTONIO PONCIO DE OLIVEIRA OAB - PR69021 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SOARES DA SILVA NETO OAB - SC0014782A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Vanessa Martins (TESTEMUNHA)

CLAIDES LAZARETTI MASUTTI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001469-16.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANDERSON FRIGHETO, GILBERTO FRIGHETO REQUERIDO: 

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA Vistos. Ante 

o caráter itinerante, redistribua-se a presente deprecata ao juizado 

especial desta comarca. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001185-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKHAEL FERREIRA PAULA MORAES OAB - GO52536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001185-08.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADELAIDE PEREIRA SOARES Vistos. Trata-se de Embargos 

de declaração interpostos por Adelaide Pereira Soares ante a omissão da 

decisão interlocutória proferida nos autos. Suscita omissão da decisão 

interlocutória, sob o argumento de que o juízo não analisou todas as 

razões apresentados pelo postulante para o fim de se ter deferida a tutela 

de urgência. É o necessário. Decido. Consoante prevê o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a 

suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir 

erro material. O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de 

declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, 

portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode 

constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla 

possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele 

ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória. 

Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre embargante, haja 

vista que a decisão interlocutória em questão foi omissa ao não ter 

apreciado os meandros das razões da postulante, razão pela qual passo 

a reapreciar o pedido de tutela de urgência. Da tutela de urgência. Da 

análise dos elementos coligidos nos autos, verifico, em juízo de cognição 

sumária, que a postulante comprovou o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Isso porque constam 

nos autos, documentos que comprovam ser a postulante herdeira do “de 

cujus” e que não há dependentes habilitados junto ao INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social aptos a receberem benefício previdenciário. 

Destarte, em juízo de cognição sumária, tenho que restou comprovada a 

probabilidade do direito do autor no que tange a qualidade de herdeira, 

sendo a postulante merecedora de efetuar o levantamento dos valores. 

Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

decorre do caráter alimentar dos valores a serem levantados. De igual 

modo, se trata a postulante de pessoa idosa cujas penúrias são 

presumidas, ante a fragilidade e debilidade da saúde que advém com o 

tempo. Assim, comprovada a probabilidade do direito da autora e o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se adequado o 

deferimento da tutela de urgência. Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU 

provimento aos presentes embargos de declaração e ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela consistente no levantamento 

dos valores relativos à verba rescisória e de saldo FGTS pertencentes, 

em favor da parte autora, devendo ser expedido o competente alvará. No 

mais, permanece inalterado o decisum embargado. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000623-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMENIGUE GOBBI GOIS OAB - RO4629 (ADVOGADO(A))

ROXANE FERRETO LORENZON OAB - RO4311 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

R. G. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILBYA VILAS BOAS GONCALVES OAB - RO8831 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000623-96.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): RUBENS DUARTE ROCHA RÉU: RIAN GOMES ROCHA VISTOS. 

Em que pese a petição de ID 16996279, onde aduz que ocorreu erro do 

sistema o que induziu em erro o requerido para apresentação de 

contestação, tem-se que tal alegação não merece prosperar, pois deve a 

parte não se nortear por sistema mas pela Lei de regência Civil no que 

tange a contagem dos prazos. Nessa toada, há certidão nos autos que 

aduz da intempestividade de sua contestação (ID 16092806), pelo que 

mantenho a decisão anteriormente deferida. Ainda, ante o comparecimento 

nos autos do requerido, determino que seja realizada as intimações em 

favor de sua advogada constituída nos autos. No mais, cumpra-se a 

decisão anteriormente prolatada. Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICENE CHAVES CARDOSO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000812-74.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LAUDICENE CHAVES CARDOSO BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por 

LAUDICENA CHAVES CARDOSO BARBOSA em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram os documentos. Tutela de urgência indeferida de ID 

14855854 . Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação 

nos autos, tendo alegado prejudicial de mérito no que toca a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. No mérito, arguiu a capacidade da parte autora em 

exercer suas atividades laborais. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação nos autos. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Arguiu o requerido prejudicial de mérito acerca da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a parte requerente entrou administrativamente com o pedido de 

benefício de auxílio doença no dia 10 de janeiro de 2018 e o ajuizamento 

da ação se deu em 16 de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar 

em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se, DECLARO o feito saneado. Atendendo ao disposto no art. 357, 

e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória: I - Se a parte requerente é segurada (o) 

obrigatória da Previdência Social. II - Se se encontra incapacitada (o) para 

atividades laborais. III- Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de 

segurada (o). Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira: I 

- Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora 

não detém a qualidade de segurada (o). Defiro a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos 

demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação. Designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, a 

partir das 17h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes ser intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

segundo do artigo 2º da resolução retromencionada e, multiplico, referido 

valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, 

sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser 

expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais 

atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso 1ª Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da 

dita resolução. Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 

(quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. 

Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) 

dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

André Cheremeta (RÉU)

Wilson Cheremeta (RÉU)

W. CHEREMETA MECANICA AGRICOLA - ME (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça ou informar endereço válido para citação pelos Correios.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001095-97.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL FIALHO RODRIGUES VISTOS. BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio 

de seus representantes legais, ajuíza a presente Ação de Busca e 

Apreensão com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, em face 

de MANOEL FIALHO RODRIGUES, todos qualificados nos autos. Aduz em 

apertada síntese, que as partes celebraram contrato de alienação 

fiduciária, tendo a parte requerida dado o próprio bem como garantia, qual 

seja, um veículo VOLKSWAGEN, modelo FOX 1.0 8v (G2) (Trend) (Total 

Flex) , ano de fabricação 2012 , cor VERMELHA , placa n OBG3406 , 

chassi n 9BWAA05Z9D4049338. Relata que, a parte requerida deixou de 

cumprir com o pactuado a partir da parcela com vencimento em 

04/02/2018 cujo débito já atinge o montante de R$ 18.151,64 (dezoito mil, 

cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) pleiteando 

liminar de busca e apreensão do bem, em face da falta de pagamento das 

parcelas ajustadas pelas partes. Pugnou, ao final, pela procedência do 

pedido, para o fim de ser determinada a busca e apreensão do bem móvel 

alienado fiduciariamente. É o breve relato. Fundamento e decido. De 

acordo com a dicção do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para o 

deferimento da medida perseguida a título de tutela de urgência, basta, 
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tão-somente, a demonstração, de forma inequívoca, que dê conta da 

existência de um contrato de financiamento garantida mediante alienação 

fiduciária, bem como do fato de que o devedor se encontra em mora no 

cumprimento da obrigação assumida. Nesse sentido, não é outro o 

entendimento sufragado pelo Colendo STJ, externado através do Verbete 

nº. 72, cuja ementa transcrevo ipsis litteris: A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. De 

outro viés, cotejando o manancial informativo acostado aos autos, 

vislumbra-se que as partes celebraram contrato, garantido mediante 

alienação fiduciária do bem móvel. Outrossim, verifico que a parte autora 

comprovou a mora do devedor, vez que conforme nova redação dada ao 

§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 a mora pode ser comprovada por 

meio de envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço 

do referido devedor ou mediante protesto. Da tutela de urgência em 

caráter liminar. Para o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, 

são necessários apenas dois requisitos: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1) probabilidade do 

direito: tal requisito restou demonstrado pelo fato da contraprestação não 

haver sido efetivada, ou seja, verifica-se pela análise dos autos que há a 

existência de contrato celebrado entre as partes, contudo o devedor se 

encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 2) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo: quanto a este restou 

corporificado em razão do risco que o decurso do tempo poderá 

ocasionar no bem móvel, tais como: acidentes de trânsito, furto, roubo, 

deterioração entre outros. Desta forma, considero que se encontram 

presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar 

postulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o 

fim de DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: MARCA 

–VOLKSWAGEN, modelo FOX 1.0 8v (G2) (Trend) (Total Flex) , ano de 

fabricação 2012 , cor VERMELHA , placa n OBG3406 , chassi n 

9BWAA05Z9D4049338. A propósito, nomeio como depositário fiel do bem 

móvel sobre o qual recai o ato de constrição judicial o representante legal 

da empresa requerente ou aquele indicado na petição inicial. Ao efetuar o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá o requerido 

entregar o bem e seus respectivos documentos consoante dispõe o art. 

3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei nº 911/69. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Cientifique-se o requerido para, querendo, dentro do prazo de 

05 (cinco) dias da execução da liminar deferida nestes autos pague a 

integralidade da dívida conforme os valores apontados pela parte autora 

ocasião em que o bem lhe será restituído livre do ônus, bem como para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida 

liminar, caso queira, apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do 

Decreto-lei n.º 911/69, de acordo com a nova redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 10.931/04]. Autorizo o concurso da força policial para 

assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro 

os benefícios inseridos no art. 212 do CPC. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias permanecendo silente a parte requerida, caso requerido, 

voltem-me conclusos para apreciação do pedido de restrição judicial do 

bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001432-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001432-86.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: CRISCIELE RODRIGUES GARANHOES EXECUTADO: DAMIÃO 

BANDEIRA DA SILVA Vistos. Cuida-se de pedido de cumprimento 

definitiva de sentença requerida por CAUÃ GABRIEL RODRIGUES DA 

SILVA neste ato representado por sua genitora CRISCIELE RODRIGUES 

GARANHÕES contra DAMIÃO BANDEIRA DA SILVA todos devidamente 

qualificados. Decido. De pronto, no meu entendimento a presente demanda 

ajuizada pelo autor, trata-se na verdade de mero requerimento de 

cumprimento de sentença, considerando que visa, sobretudo, que a 

requerida cumpra “o quantum” em sentença prolatada nos autos de cód. 

79915. Verifico que não se trata de cumprimento provisório de sentença, 

pois ausentes seus requisitos. Nesse pórtico, tratando-se de requerimento 

de cumprimento definitivo de sentença, mister que tal peça seja encartada 

nos autos de conhecimento, devendo em tais autos dar o devido 

cumprimento da sentença. Desta feita, determino o arquivamento dos 

autos, com as baixas e cautelas estilares, devendo a parte 

autora/exequente apresentar o presente requerimento de cumprimento de 

sentença nos autos de conhecimento de cód. 79915 oriundo da 2ª vara 

desta comarca. Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, 

remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116463 Nr: 513-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de acordo celebrado em ação executiva, entre Banco do Brasil 

S.A. juntamente com Kedima Thairane Naves Amik e Carlos Alberto 

Capeletti, ambos qualificados nos autos.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo de ref.20, sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

 Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais.

 Ante o exposto, com fundamento na alínea “b” do inc. III do art. 487, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta e, em consequência, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DA AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do 

art. 921, I do Código de Processo Civil.

Ainda, determino que se de cumprimento ao item II, da Cláusula 17ª, do 

acordo entabulado pelas partes.

Custas pelos executados.

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois 

de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

desarquive-se e intime-se a parte autora para manifestar nos autos em 05 

(cinco) dias, sendo que seu silêncio será interpretado como satisfeita a 

obrigação. Decorrido o prazo supra sem manifestação, voltem-me 

conclusos para extinção.

 Após, contados e preparados, conclusos para extinção ou 

prosseguimento, conforme o caso.

 Empós, arquivem-se os autos.

 P.I.C.

 Comodoro – MT, 13 de dezembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103151 Nr: 2296-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS, ETC.

Trata-se de Embargos a Execução em que Banco do Brasil S/A move em 

desfavor do Município de Comodoro/MT.

Em evento de ref. 4, foi determinado ao embargante para proceder ao 

regular impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo.

Certidão de ref.23 atestando a inércia do embargante.

Petição do embragado requerendo a extinção em evento de ref.25.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o exequente manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de ref.23, o embargante manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Traslade-se cópia desta sentença para os embargos em apenso.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C.

Comodoro-MT, 13 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120980 Nr: 2471-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 66 da Lei n.º 4.728/65 e no Decreto-lei n.º 911/69, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida.O Requerente deverá aplicar o 

produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art.2º do 

Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004.No mais, determino que as multas existentes sobre o veículo, 

advindas do tempo em que o mesmo ficou em posse do requerido, ficarão 

a cargo daquele que praticou as infrações.Oficie-se ao Detran-MT, 

comunicando estar o Requerente autorizado a proceder à transferência a 

terceiro que indicar.Condeno a Parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios que com fundamento 

no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Transitada em julgado, arquive-se, sendo desnecessária a 

intimação da Parte Requerida em face da revelia.P.I.CComodoro/MT, 13 de 

dezembro de 2018.Antonio Carlos Pereira Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72229 Nr: 4004-71.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVISON BARBOSA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos.

Jacques Wilton de Araújo Pereira interpõe Embargos de Declaração contra 

a sentença proferida em evento de ref.118, que julgou improcedente o 

mérito da demanda.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que a pretensão da parte embargante não 

merece prosperar.

 Não observo, nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos 

autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida.

Como se observa, é manifesta a intenção da parte embargante em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022, do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

Nessa toada, permanece inalterado o decisum vergastado, devendo ser 

cumprido na íntegra.

P.I.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73443 Nr: 485-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ, CHRISTINE 

DITCHFIELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME, ALMIR 

CARNEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667/PR, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS

 Vistos.

Agropecuária Condor Ltda e Gilberto Junqueira Zancopé e Christine 

Ditchfield interpõem Embargos de Declaração contra a sentença proferida 

em evento de ref.118, que julgou improcedente o mérito da demanda.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que a pretensão das partes embargantes não 

merece prosperar.

 Não observo, nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos 

autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida.

Como se observa, é manifesta a intenção das partes embargantes em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 
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especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022, do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os embargos, mas NEGO PROVIMENTO 

a ambos os embargos de declaração.

Nessa toada, permanece inalterado o decisum vergastado, devendo ser 

cumprido na íntegra.

P.I.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87014 Nr: 1227-45.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, ISABELLA MEIJUEIRO EDO RODRIGUES - OAB:145.795/ 

RJ, RENATA RIBEIRO CAMPOS - OAB:145.729/ RJ

 Vistos.

Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A interpõe Embargos de Declaração 

contra a sentença proferida em evento de ref.35, que julgou procedente o 

mérito da demanda.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

Atento aos autos verifico que a pretensão da parte embargante não 

merece prosperar.

 Não observo, nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a 

ser sanada no decisum objurgado, visto que a questão ventilada nos 

autos foi satisfatoriamente resolvida na decisão recorrida.

Como se observa, é manifesta a intenção da parte embargante em 

reexaminar pontos já suficientemente julgados, sobre os quais houve 

pronunciamento específico, como meio de substituição da espécie 

recursal específica.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente julgada, como ocorreu in 

casu.

Não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

objeto destes declaratórios. Os fatos e o direito postos a julgamento foram 

exaustivamente examinados e decididos, tendo a sentença esgotado a 

análise e a fundamentação de sua conclusão, nada deixando irresoluto.

 Não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados 

no artigo 1.022, do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

Pelo exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração.

Nessa toada, permanece inalterado o decisum vergastado, devendo ser 

cumprido na íntegra.

P.I.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120527 Nr: 2280-90.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CIPRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro a cota ministerial retro.

Oficie-se a Procuradoria do Município de Comodoro/MT e intime-se o 

recuperando, para que, no prazo de 15 dias, preste informações quanto 

ao cumprimento da prestação de serviços devida pelo recuperando.

Quanto à pena de multa, se houver condenação à mesma e esta ainda não 

houver sido paga, ao cálculo desta. Após o cálculo, intime-se o 

recuperando para pagamento em 15 dias. Transcorrido aludido prazo sem 

pagamento da multa, expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114607 Nr: 7232-49.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERICA ROSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro na legislação supramencionada, JULGO 

PROCEDENTE nos termos do art. 269, inciso I, CPC o pedido inicial e em 

consequência CONDENO a autarquia ré a pagar a parte autora o 

salário-maternidade, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo 

período de 120 (cento e vinte dias).Para a data de início do benefício fixo, 

que este é devido desde o indeferimento do requerimento administrativo, 

qual seja 02/10/2017.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, 

ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, 

de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação 

dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001.P.R.I.CComodoro, 14 de dezembro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89486 Nr: 2026-88.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIVALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JALICKS CUSTODIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência 

de violação ao princípio da causalidade.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia de tal sentença para os autos de cód. 85206 e, após 

não havendo interposição de recurso cabível arquive-se os autos com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32686 Nr: 873-30.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI 

TRENTIN, EVERTON VICCARI TRENTIN, MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA 

TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BENEDETTI, ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS, SEBASTIAO PORTO, MARIO PEREIRA DOS SANTOS, BIAS DOS 

SANTOS, LÁZARO DA SILVA RIBEIRO E SUA MULHER, EDETIR NELSON 

GARCIA, ARLINDO GARCIA, DAISY MARIA KALED REGGASSO, AURELIO 

REGASSO, DIVA YARA PEDRESHI PORTO, AGROPECUARIA ECOFARM 

LTDA, J. GONÇALVEZINHO E SUA MULHER, AMILTON F. BATISTA E S/M, 

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, TADEU 

MUCIO GALVÃO MARQUES VALIM, AMILTON F. BATISTA E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, JULIO CESAR VIEGAS FORTUNATO - OAB:3045/O, 

LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542, PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:05.101/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES 

VALLIM - OAB:4717

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMILTON F. BATISTA E SUA ESPOSA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação reivindicatória c/c perdas e danos e tutela 

antecipada, Evaristo Trentin, cpf.: 043.317.700-44, e sua esposa, Erita 

Stefana Viccari Trentin, cpf.: 811.192.671-53, ambos brasileiros casados, 

agricultores, [...], e Everton Viccari Trentin, cpf.: 301.752.911-87, e sua 

esposa, Mônica de Oliveira e Silva Trentin, cpf.: 494.380.001-78, [...], 

propõem AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E TUTELA 

ANTECIPADA, sob os fundamentos fáticos: os requerentes adquiriram, por 

escrituras públicas,[...] vários imóveis, atualmente situados no município de 

Comodoro/MT, com as seguintes características: A) Um imóvel rural 

registrado sob o nº 5 da matrícula nº 966, no 1º Serviço Notarial e registral 

da Comarca de Pontes e Lacerda/MT; B) Um imóvel rural registrado sob o 

nº 7 da matrícula nº 2.382, no 1º Serviço Notarial e registral da Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT; C) Um imóvel rural registrado sob o nº 6 da 

matrícula nº 3.958, no 1º Serviço Notarial e registral da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT; D) Um imóvel rural registrado sob o nº 7 da matrícula nº 

3.959, no 1º Serviço Notarial e registral da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT; E) Um imóvel rural registrado sob o nº 4 da matrícula nº 

6.596, no 1º Serviço Notarial e registral da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. [...], POR ISSO, requerem: A) restando demostrados os 

requisitos para a concessão da antecipação da tutela, seja esta 

concedida liminarmente e sem oitiva da parte contrária, para o fim de 

restituir aos requerentes as porções de terras reivindicadas, nos termos 

dos quadros de invasão acima expendido; B) A citação dos requeridos, 

para, querendo, responderem os termos da presente, sob pena de revelia; 

C) A procedência dos pedidos ora deduzidos, reconhecendo o direito de 

propriedade dos requerentes, e condenando os requeridos, por 

conseguinte, a restituir aos requerentes os imóveis reivindicados, 

ratificando-se, desse modo, a liminar por ventura concedida em sede de 

antecipação de tutela, bem como no pagamento de indenização de título de 

perdas e danos, decorrentes dos prejuízos causados aos autores desta 

ação, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença e nas 

verbas devidas em razão da sucumbência.[...].

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Expeça-se edital de citação 

aos requeridos, com prazo de 30 dias, observando os requisitos e 

formalidades legais indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos. Escoado o prazo do 

edital sem manifestação, tendo em vista que o presente feito é afeto à 

Meta 2/2018 do CNJ e, ainda, devido à demora de se lotar a Comarca com 

Defensor Público, nomeio a Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva, 

para defender os interesses dos revéis, até a designação de novo 

defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado honorários a seu 

favor.Intime-se a causídica da nomeação, bem como para apresentar 

contestação no prazo legal.Apresentada a contestação, vistas aos 

requerentes para réplica, em 15 dias.Em seguida, autos conclusos. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Observações: O senhores, AMILTON F. BATISTA E SUA ESPOSA, estão 

com as suas qualificações ignoradas, apenas tendo noticia nos autos que 

os mesmos foram residentes e domiciliados na area por eles invadida, 

nada mais.

Comodoro, 19 de outubro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69256 Nr: 2471-77.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELI PAULINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSÃO ALVES, Cpf: 07712720908, 

Rg: 110782381, Filiação: Iraci Alves, data de nascimento: 23/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Catanduva-PR, convivente, serviçoes gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos 

termos do inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO DO CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial 

existente entre AURELI PAULINA DE BRITO e CLEVERSÃO 

ALVES.Ademais, fica consignado que a requerente voltará a usar o nome 

de solteira qual seja: ARIELI PAULINA DE BRITO. Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil competente, no sentido de providenciar as necessárias 

averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. ARBITRO 02 URH pelo 

múnus exercido pelo advogado dativo. Expeça a competente certidão, 

sendo que o valor a ser pago será aquele vigente a época do pagamento, 

ou seja, deverá corresponder a última atualização da Unidade Referencial 

de Honorários Advocatícios da OAB – Ap. 136774/2015, Desa. Antônia 

Siqueira Gonçalves, segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.Condeno o requerido em 

custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que, a Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria 

Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o 

pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 

25747/2016]. Após, com o trânsito em julgado, e satisfeitas as custas 

processuais, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciano da Silva Lopes, 

digitei.

Comodoro, 18 de outubro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64121 Nr: 2274-59.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAXIMO FORLIN, JULIO CESAR MAIA 

BRANDALISE, LEANDRO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GOMES GRAVA, JOVENAL GOMES 

GRAVA, WANDERSON CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590/O-MT

 Impulsiono o presente feito para intimar as partes para manifestarem-se 

quanto aos honorários periciais provisórios, conforme fls. 234/236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34155 Nr: 2340-44.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES SENHORINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o presente 

feito para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17017 Nr: 2016-30.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANI CHAVES MONT SERRAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixei de cumprir a determinação de expedição de 

alvará de levantamento de fl. 98, visto que em consulta ao SISCONDJ não 

possui nenhum valor depositado na conta 1800101214316 (zerada)e na 

conta 1600101213752 consta "Conta Judicial não localizada".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30420 Nr: 1559-56.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONES GIUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico e dou fé que os autos foram desarquivados. Outrossim, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerida, para dar 

andamento no feito, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7276 Nr: 365-65.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8248/B, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o presente 

feito para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30966 Nr: 1991-75.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILTON RODRIGUES DA 

CRUZ - OAB:5.027/MT, CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:14131/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente, para no prazo 

de 15 dias, manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento, conforme decisão de fl. 170.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33602 Nr: 1788-79.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORENO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, para que 

tenham ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como se 

manifestem o que entenderem de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39149 Nr: 164-24.2012.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como se manifestem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000812-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICENE CHAVES CARDOSO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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COMODORO DECISÃO Processo: 1000812-74.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

LAUDICENE CHAVES CARDOSO BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por 

LAUDICENA CHAVES CARDOSO BARBOSA em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram os documentos. Tutela de urgência indeferida de ID 

14855854 . Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação 

nos autos, tendo alegado prejudicial de mérito no que toca a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. No mérito, arguiu a capacidade da parte autora em 

exercer suas atividades laborais. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação nos autos. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Arguiu o requerido prejudicial de mérito acerca da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a parte requerente entrou administrativamente com o pedido de 

benefício de auxílio doença no dia 10 de janeiro de 2018 e o ajuizamento 

da ação se deu em 16 de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar 

em prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se, DECLARO o feito saneado. Atendendo ao disposto no art. 357, 

e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória: I - Se a parte requerente é segurada (o) 

obrigatória da Previdência Social. II - Se se encontra incapacitada (o) para 

atividades laborais. III- Se ao tempo da incapacidade possuía qualidade de 

segurada (o). Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira: I 

- Incumbirá à parte autora comprovar que se encontra incapaz para 

atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS comprovar que a parte autora 

não detém a qualidade de segurada (o). Defiro a prova pericial pleiteada 

por ambas as partes, vez que o esclarecimento dos fatos controvertidos 

demanda conhecimentos específicos de técnico. E, para tanto nomeio 

como perito, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr 

Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, 

Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação. Designo a perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2019, a 

partir das 17h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as 

partes ser intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Saliento que os 

honorários periciais serão quitados consoantes dispõe o art. 95 e SS do 

CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução 

nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo 

segundo do artigo 2º da resolução retromencionada e, multiplico, referido 

valor, haja vista a complexidade do exame e ao local de sua realização, 

sendo assim, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser 

expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais 

atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária 

de Mato Grosso 1ª Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da 

dita resolução. Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 

(quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. 

Após, realizada a perícia, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) 

dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-16.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA COURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000068-16.2017.8.11.0046. REQUERENTE: KEILA APARECIDA COURA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos 

morais proposta por KEILA APARECIDA COURA DA SILVA em face do 

BANCO BRADESCO S.A em razão de ter recebido um cartão de crédito 

que não solicitou e que está sendo descontado indevidamente de sua 

conta corrente um valor referente a mensalidade do mesmo pelo que 

requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de 

indenização por danos morais e reparação pela falha na prestação de 

serviços. Realizada audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera. 

Passo a análise do MERITO. O requerente alega não ter contratado cartão 

de crédito com o réu, motivo pelo qual os descontos em sua conta 

corrente são indevidos. Para tanto, juntou extrato bancário que 

demonstram os descontos efetuados. O requerido por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano, eis que se trata de mero aborrecimento sem maiores interferências. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Incumbe ao Reclamado provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Preliminarmente, 

anoto que o réu, muito embora tenha afirmado que tomou todas as 

providências no sentido de verificar os pressupostos de validade do 

negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora Assim, o réu não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Assim, tenho que 

o reclamado efetuou cobranças indevidas efetuando descontos na conta 

corrente do proponente. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder 

pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação do reclamado ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o reclamado a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 
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487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

DETERMINO seja RESTITUIDO os valores eventualmente descontados em 

razão da mensalidade do referido cartão de crédito, nos termos do artigo 

42 do CDC, corrigidos monetariamente e de forma individualizada 

acrescido de correção pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o vencimento, 

de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 

1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 

do Código Civil. Deixo de condenar o reclamado no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 14 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-14.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO CASTRIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000288-14.2017.8.11.0046. REQUERENTE: RONALDO APARECIDO 

CASTRIANI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo ao exame do 

MÉRITO. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A, 

alegando ter descoberto a existência de restrição em seu nome junto ao 

Reclamado. Afirma que desconhece o débito de R$ 1.273,01 (Hum mil 

duzentos e setenta e três reais e um centavo), Data da Inclusão: 

24/05/2015, CONTRATO: 001725711000054CT, motivo pelo qual requereu 

a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de 

indenização por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito equivocadamente. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o 

reclamado está mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe ao Reclamado 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com o réu razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. O requerido por seu turno informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, junta para tanto 

extrato da utilização de cartão de crédito em nome do autor que teria sido 

usado em comércios locais, na região do domicilio do mesmo. É de 

salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa verifico que existe 

outra negativação em nome da parte Reclamante que está sendo discutida 

em juízo e que é anterior a deste processo, além de outros dois protestos. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, opino 

pela improcedência da ação, uma vez que embora não tenha sido trazido 

contrato aos autos, as provas carreadas trazidas demonstram a efetiva 

utilização do crédito discutido pelo requerente. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, arquive-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 14 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-85.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SALES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000238-85.2017.8.11.0046. REQUERENTE: JEFERSON SALES SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização 

por danos morais, promovida por JEFERSON SALES SANTOS requerendo, 

em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 69,90 (sessenta e nove reais 

e noventa centavos). Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com o réu, razão pela qual não se justifica a inserção de seu 

nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. O requerido por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pelo requerido, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que o réu, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, o réu não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 
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artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outro registro posterior em 

nome da parte não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

1.000,00 (hum mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 69,90 (sessenta e 

nove reais e noventa centavos)., discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar o 

reclamado no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 14 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-86.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000225-86.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ALESSANDRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise do 

MÉRITO. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos e morais proposta por 

ALESSANDRA DE SOUZA, em apertada síntese, afirma o requerente que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente 

por dívida R$ 510,48 (quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos), 

tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 
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ao menos indícios de suas alegações. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

crédito, sendo que a parte reclamada acosta o instrumento de proposta de 

emissão de cartão de crédito assinado pela autora. Insta pontuar, que o 

documento assinado apresenta assinatura idêntica à transcrita na 

procuração e demais documentos juntados a exordial. A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte realizou contratação pessoal e 

utilizou os serviços o crédito existente. A empresa comprovou a utilização 

de seus serviços e em contrapartida a autora não comprova o pagamento 

das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Verifica-se de plano, pelo 

documento juntado pela própria autora, ser a mesma devedora hábitual. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-27.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ALVES GONDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COMODORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010363-27.2016.8.11.0046. REQUERENTE: VALMIR ALVES GONDIM 

REQUERIDO: CAB COMODORO LTDA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de ação de Indenização por 

danos morais e materiais, interposta por VALMIR ALVES GONDIM em 

desfavor do CAB COMODORO LTDA, devidamente qualificados nos autos, 

requerendo a tutela jurisdicional, para condenar a Promovida em 

indenização por danos materiais no importe de R$ 1.085,00 (um mil e 

oitenta e cinco reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), pela suspensão do fornecimento de água de 

forma indevida. Relata o Promovente que é consumidor da Promovida, 

conforme matrícula n. 2036-2, sendo as faturas de consumo pagas 

através de débito em conta, e para a sua surpresa, no dia 28/11/2016, a 

Concessionária efetuou o corte da água em sua residência, referente à 

fatura vencida no mês 10/2016, que a Promovida não enviou ao banco os 

arquivos necessários para a cobrança, tão pouco notificou o consumidor 

do débito em aberto. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a 

mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. 

Contestação foi apresentada tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Em relação à inversão do ônus da prova, 

considerando a inexistência do mínimo de verossimilhança nos 

documentos carreados aos autos, em relação às alegações da exordial, 

vislumbro que estão presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, logo, defiro o requerimento de inversão do ônus 

da prova em favor do Promovente. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito da demanda, e verifico que a 

pretensão da parte Promovente é parcialmente procedente. Eis os motivos. 

A parte Promovente diz na inicial que o corte de água em sua residência, 

se deu em decorrência da fatura vencida no mês 10/2016 que estava 

autorizada a ser debitada em sua conta corrente, e que por erro da 

Promovida o débito não foi lançado e a ele não foi enviada nenhuma 

notificação do débito. Na fatura trazida na exordial (evento n. 5441111), 

consta “cliente optante por débito em conta”. Em contestação a Promovida 

assim aduz: “...No dia 28/11/2016 o cliente veio ao escritório saber o 

motivo da suspensão. Foi explicado que a fatura em questão não havia 

sido debitada em sua conta. Foi solicitado imediatamente a religação no 

cavalete (SEM CUSTO) e retirado a 2° via da fatura para que o cliente 

efetuasse o pagamento. Segundo o cliente, a falha foi da Concessionaria, 

que não enviou a fatura para o banco. Mas, analisando o problema mais 

profundamente, descobrimos que ocorreu um erro não identificado pelo 

sistema. Analisando a fatura, vimos que consta a informação de que a 

mesma está contida no arquivo bancário com número de sequencial 316. 

Mas, no arquivo, não encontramos esta unidade...” Pois bem, em análise 

do “Comunicado de Corte Cavalete” constante ao evento n. 5441124, e 

“Relatório de reclamação do usuário (evento n. 5486261) verifico que a 

suspensão do fornecimento de água se deu na data de 25/11/2016 

(sexta-feira) e que, na data de 28/11/2016 (segunda-feira) o Promovente 

dirigiu-se até a sede da Promovida para obter informações sobre o corte 

realizado, e sendo constatado o erro a Concessionária imediatamente 

determinou a religação no cavalete, sem nenhum custo ao consumidor, e 

entregou a este a segunda via da fatura para pagamento. Conclui-se que, 

o Promovente e sua família passou o final de semana sem água em sua 

residência, tendo que se dirigir na segunda-feira a um restaurante para 

poder se alimentar-se. Ao contrário do informado pela Promovida em 

contestação, a mesma não trouxe aos autos, provas de que teria 

notificado o Promovente do débito em atraso referente à fatura vencida em 

10/2016. Como poderia o consumidor quitar um débito sem saber sobre a 

sua existência? Nítido está o ato falho praticado pela Promovida. Se algum 

erro ocorreu no momento em que repassou a cobrança junto ao Banco, 

caberia a Promovida averiguar o problema e solucioná-lo, posto que, 

possui funcionários com competência para tal ato, não pode a mesma 

impor o ônus ao consumidor. É incontroverso que a suspensão do 

fornecimento de água ocorreu. Consideradas as peculiaridades do caso, 

está a cargo da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral. (...) Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
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concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Sob tal 

perspectiva, mostrou-se totalmente indevida a suspensão do fornecimento 

de água, sem prévia comunicação do consumidor, que, sem dúvida gerou 

grave abalo na vida do mesmo e de sua família. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Deste modo, a parte 

Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - 

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos 

genéricos da defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da 

parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 

Diante das situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas 

são determinantes para condenação da Promovida ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo Promovente, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário 

e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso 

em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, 

para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento 

danoso e a culpa, que restaram devidamente caracterizados. A falha na 

prestação do serviço evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente 

ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano 

moral é apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de 

incômodos causados pela conduta da Promovida, pela quebra da paz 

social do Promovente. A jurisprudência não diverge quanto à existência do 

dever de reparar do dano, em casos análogos: FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA 

PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR, RECONHECENDO INDEVIDO O CORTE 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AUTORA. Redução do 

valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 com correção 

monetária a partir da data do acórdão (Súmula 362 do STJ). Juros de mora 

a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Honorários de 20% 

sobre o valor do débito. Apelo provido em parte. (TJSP - APL: 

10189316720148260576, Relator: ALFREDO ATTIE JÚNIOR, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 14/07/2015). APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE 

FATURA MENSAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORTE INDEVIDO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. Em que pese seja legítima a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento das faturas 

mensais do usuário, a legislação que rege a matéria exige a prévia 

notificação do consumidor de que a energia será cortada. - No caso 

concreto, a concessionária não logrou comprovar a notificação do autor 

para que efetuasse o pagamento sob pena de suspensão na prestação 

do serviço. - A suspensão indevida do serviço de energia elétrica 

configura dano moral in re ipsa, prescindindo comprovação objetiva a sua 

ocorrência. - O valor do quantum fixado a título de dano moral, no caso R$ 

5.000,00, não se mostra nem tão baixo - Assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais - Nem tão 

elevado - A ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, além de 

estar dentre os parâmetros estabelecidos por este tribunal em casos 

semelhantes negado seguimento aos recursos. (TJRS - AC: 

06438743020108217000, Relator: MARILENE BONZANINI BERNARDI, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015) 

Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial tem três 

funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida por 

outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, 

por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento 

danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira pontual em relação ao 

caso concreto, como também de forma ampla para a sociedade com um 

todo, podendo ser representada por três verbos: compensar, punir e 

dissuadir. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas 

as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

tendo em vista todo o transtorno causado ao Promovente, bem como, 

atenta aos patamares fixados pela jurisprudência da Turma Recursal 

Única de Mato Grosso em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral, a condenação no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). DANO MATERIAL. Quem ocasiona dano material 

a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, aquele não se presume, 

deve ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte Promovente alega ter suportado dano 

material no valor de R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais) com o 

pagamento de alimentação e água. Em exame do conjunto probatório, 

mormente quanto aos documentos juntados na inicial (evento n. 5441103), 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado, 

porém, constato que o dano sofrido foi na quantia de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais). Assim, faz jus a parte Promovente à indenização por danos 

materiais. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo 

no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que 

faço com resolução do mérito, para: a) CONDENAR a parte Promovida a 

pagar à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) 

CONDENAR a parte Promovida a pagar a parte Promovente a quantia de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(28/11/2016), cf. Súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, sem capitalização, a partir da citação; Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 
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que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-50.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000208-50.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PAULO ADRIANO ESTEVES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais, 

ajuizada pelo Promovente em face dos Promovidos, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar 

inexigível o débito apontado junto ao SERASA, bem como pleiteia pela 

condenação em danos materiais na forma dobrada, na quantia de R$ 

2.726,36 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) 

e danos morais em 10.000,00 (dez mil reais). Aduziu o Promovente que 

contratou junto à 1ª Promovida um plano controle no valor de R$ 49,90 

(quarenta e nove reais e noventa centavos) e que, no mês 03/2016 se 

surpreendeu com a mudança do plano sem o seu consentimento, e a 

cobrança de R$ 1.353,88 (um mil trezentos e cinqüenta e três reais e 

oitenta e oito centavos), bem como, com o desconto não autorizado, em 

sua conta corrente, que após reclamação realizada o valor foi estornado, 

sendo posteriormente seu nome lançado no rol de inadimplentes. 

Contestações apresentadas tempestivamente. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Indefiro a preliminar argüida, em razão de 

ausência de pedido de desistência do processo. No mérito verifico que a 

pretensão da Promovente é Improcedente. Analisando o processo e as 

faturas de telefone que o instruem (evento n. 10232190), concluo que a 

Promovida lançou o nome do Promovente no SERASA em razão de fatura 

não adimplida no mês 03/ 2016, e ao contrário do que alega o Reclamante, 

a cobrança não é relativa à alteração do valor do plano, e sim referente a 

várias ligações realizadas para o telefone de nº. 33-3764-9206, (69) 

8404-0491, (69) 9329-7789, (17) 7878-6541, (17) 7878-7547, bem como 

cobrança de torpedos. A quantia cobrada, que o Reclamante alega ser 

exorbitante, é proveniente de ligações para os telefones acima transcritos, 

e que no caso, o mesmo não trouxe aos autos provas de que tais 

chamadas foram contestadas administrativamente junto à Operadora, ora 

Promovida. Quanto ao desconto realizado na conta corrente do 

Promovente, o 2º Promovido trouxe aos autos (evento n.11031640) 

autorização para o débito, com data de assinatura em 06/11/2013. 

Ademais, a tentativa de desconto não causou dano algum, posto que não 

havia saldo suficiente para pagamento da fatura, razão pela qual ocorreu 

o estorno. Desta feita, resta nítido que a parte Promovente não se 

desincumbiu da regra contida no artigo 373, I do CPC, não trazendo 

argumentos e comprovação documental suficiente à procedência dos 

pedidos. Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos materiais e morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder dos Promovidos. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. 

NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA 

MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de modificar a 

situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de colacionar 

prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, 

isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a parte ré 

fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos termos de 

sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos autos 

comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais e materiais, eis que a cobrança se trata de ligações realizadas pela 

linha telefônica do Promovente e não a cobrança de plano, sendo legítima 

a inscrição do nome do Promovente no Cadastro de Inadimplentes. Rejeito 

o pedido de condenação em litigância de má-fé. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar argüida, e no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais. Revogo a liminar, se anteriormente 

deferida. Deixo de condenar o Promovente no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ARQUIVA-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-57.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO JOSE DEPELEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIIR DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000214-57.2017.8.11.0046. REQUERENTE: AVELINO JOSE DEPELEGRINI 

REQUERIDO: VALMIIR DA ROSA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 
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justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, indeferido o pedido de 

audiência de instrução e julgamento requerido pelo Promovido e passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de 

Declaratória de Cobrança, ajuizada pelo Promovente em face do 

Promovido, requerendo a tutela jurisdicional para condenar este ao 

pagamento da quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) referente 

a obra paga e não concluída, bem como ao pagamento de R$ 800,00 

(oitocentos reais) referente a um empréstimo de cheque que não foi 

compensado, totalizando a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, 

diante da ausência de acordo entre as partes. O Requerido não 

apresentou contestação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Extrai–se dos autos que o Requerido quedou-se inerte e não 

apresentou defesa. Dessa forma, com arrimo nos artigos 344 e 355, II do 

Código de Processo Civil DECRETO SUA REVELIA. Anoto que competia ao 

Requerido apresentar provas de que cumpriu com o avençado e realizou a 

obra contratada e paga pelo Requerente, bem como apresentação de 

recibo de pagamento referente à dívida adquirida por um empréstimo de 

cheque, nos termos mencionados pelo demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. O Requerido 

não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do 

CPC. Com isso, restando incontroversos os fatos narrados na inicial, 

considerando que o Requerido não cumpriu com o pactuado, razão 

assiste à parte Autora no que tange à cobrança dos valores. DISPOSITIVO 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e extingo o processo, 

o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para DECRETAR a revelia do Requerido e CONDENÁ-LO ao pagamento da 

quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) que deverá ser atualizado 

com base no INPC, a partir da publicação da presente decisão, com 

incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. . 

Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000201-58.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA CRISTINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000201-58.2017.8.11.0046. REQUERENTE: FABIULA CRISTINA CORREA 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de 

audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES As pretensões descritas na petição 

inicial consistem na condenação em indenização por danos materiais e 

morais, tendo como causa de pedir a responsabilidade da Promovida pela 

humilhação e vexames sofridos pela Promovente em razão de ter que, no 

meio do trajeto de viagem contratado, ser retirada do ônibus, dispor de 

novo bilhete, esperar nova lotação, para depois dar seqüência na viagem 

e chegar ao seu destino final. Contestação e impugnação foram 

apresentadas tempestivamente. Em defesa a Promovida sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral e ao final, arguiu pela 

improcedência dos pedidos. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados 

pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da 

parte Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus 

probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Segundo a regra contida 

nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar 

na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Deste modo, a parte Promovida não 

desincumbiu do ônus imposto pela lei. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. O Promovido 

confessa quando diz que a Promovente adquiriu passagem no itinerário de 

Cáceres/MT a Vilhena/RO e que, há uma parada obrigatória em Pontes e 

Lacerda/MT, não comprovando que o primeiro bilhete adquirido pela 

Requerente, foi vendido com valor a menor do trecho comprado, para que 

houvesse uma complementação na cobrança da passagem. Ademais, se 

houvesse uma complementação na cobrança do itinerário até Vilhena/RO, 

razão também não o assistiria em retirar a passageira do ônibus 

juntamente com sua bagagem, expondo-a, às vistas de terceiros, e ainda, 

ter que comprar outro bilhete e esperar novo horário para embarque. 

Sendo que, a forma correta de agir seria pedir para o passageiro se dirigir 

até o guichê e realizar o pagamento da complementação. A situação 

causada pela Promovida com certeza passou de ser um mero 

aborrecimento, atingindo sua esfera moral e material, que teve que dispor 

de novo valor para pagamento de passagem. Diante dos bilhetes juntados 

pela Promovente (n. 358227 e 324970) fica provado que a mesma 

comprou dois bilhetes de passagem, sendo o primeiro com itinerário 

Cáceres/MT a Vilhena/RO, poltrona 21, e o segundo de Pontes e 

Larcerda/MT a Vilhena/RO, poltrona 35. Restando claro pelo horário da 

viagem transcritos nos bilhetes, que a Promovente chegou ao seu destino 

final tempo superior ao estimado pela compra do primeiro bilhete. Assim, 

resta claro o direito ao recebimento do valor despendido no itinerário de 

Pontes e Lacerda/MT a Vilhena/RO, ou seja, a quantia de R$ 57,41 

(cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos), o que deve ser pago 

em dobro, nos termos do artigo 42§ único do CDC e artigo 940 do Código 

Civil. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Também o Código Civil determina que: Art. 

940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 
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cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição. As empresas concessionárias de transportes rodoviários de 

passageiros devem garantir um serviço de qualidade e eficiência, se 

responsabilizando pelo pactuado, do início ao fim da viagem. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Em 

se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço, têm o 

dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Nesse sentido, 

prescreve o artigo 734 do Código Civil: “O transportador responde pelos 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo 

motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de 

responsabilidade cumprindo com o horário previsto de chegada no local de 

destino, inclusive, providenciando o embarque do passageiro em outra 

empresa, caso necessário.” Ainda prescreve a Lei 11.975/2009, que 

dispõe sobre o transporte coletivo rodoviário de passageiros: Art. 3o 

Independentemente das penalidades administrativas determinadas pela 

autoridade rodoviária impostas à empresa autorizada, permissionária ou 

concessionária, em caso de atraso da partida do ponto inicial ou em uma 

das paradas previstas durante o percurso por mais de 1 (uma) hora, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro em outra empresa 

que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de 

passagem. Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema 

operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de 

sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu 

curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) 

horas após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se 

cumprir o disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a 

devolução do valor do bilhete de passagem. Com base nos fatos e provas 

trazidas aos autos, resta caracterizado o ato ilícito passível de 

responsabilização civil. O tempo despendido decorrente do ato falho 

praticado pela Promovida, bem como as frustrações e angústias 

decorrentes deste fato, considerando todo o transtorno vivenciado, são 

suficientes para a configuração do dano moral. Não destoa o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DA VIAGEM - PROBLEMAS 

MECÂNICOS NO ÔNIBUS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA 

TRANSPORTADORA - COMPRA DE PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA - 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO 

- INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A 

empresa de transporte rodoviário que permite o considerável atraso da 

viagem de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral. O valor despendido com a compra de 

passagem de outra empresa para que o consumidor chegasse ao destino, 

gera o ressarcimento do dano material. Mantém-se o valor indenizatório 

que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e 

pedagógica atinentes aos danos morais. (RNEI, 5598/2010, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011). Diante das situações 

expostas, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes 

para a condenação da parte Promovida ao pagamento de indenização 

pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto que, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). Sopesando tais critérios e já considerando as 

peculiaridades do caso, tenho como razoável, o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pois, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. DISPOSITIVO. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, para: a) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor - INPC a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do 

STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, 

sem capitalização, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); b) CONDENAR a parte Promovida a pagar à 

parte Promovente a à título de dano material, a quantia de R$ 57,41 

(cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos) de forma dobrada, 

corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor 

–INPC, a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000202-43.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MAICOM DOUGLAS PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 
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formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES As 

pretensões descritas na petição inicial consistem na condenação em 

indenização por danos materiais e morais, tendo como causa de pedir a 

responsabilidade da Promovida pela humilhação e vexames sofridos pela 

Promovente em razão de ter que, no meio do trajeto de viagem contratado, 

ser retirada do ônibus, dispor de novo bilhete, esperar nova lotação, para 

depois dar seqüência na viagem e chegar ao seu destino final. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. Em 

defesa a Promovida sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral e ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Encontra-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. O Promovido confessa quando diz que a parte 

Promovente adquiriu passagem no itinerário de Cáceres/MT a Vilhena/RO e 

que, há uma parada obrigatória em Pontes e Lacerda/MT, não 

comprovando que o primeiro bilhete adquirido pelo Requerente, foi vendido 

com valor a menor do trecho comprado, para que houvesse uma 

complementação na cobrança da passagem. Ademais, se houvesse uma 

complementação na cobrança do itinerário até Vilhena/RO, razão também 

não o assistiria em retirar a passageira do ônibus juntamente com sua 

bagagem, expondo-o, às vistas de terceiros, e ainda, ter que comprar 

outro bilhete e esperar novo horário para embarque. Sendo que, a forma 

correta de agir seria pedir para o passageiro se dirigir até o guichê e 

realizar o pagamento da complementação. A situação causada pela 

Promovida com certeza passou de ser um mero aborrecimento, atingindo 

sua esfera moral e material, que teve que dispor de novo valor para 

pagamento de passagem. Diante dos bilhetes juntados pela Promovente (n. 

358229 e 324972) fica provado que a mesma comprou dois bilhetes de 

passagem, sendo o primeiro com itinerário Cáceres/MT a Vilhena/RO, 

poltrona 24, e o segundo de Pontes e Larcerda/MT a Vilhena/RO, poltrona 

38. Restando claro pelo horário da viagem transcritos nos bilhetes, que a 

parte Promovente chegou ao seu destino final tempo superior ao estimado 

pela compra do primeiro bilhete. Assim, resta claro o direito ao recebimento 

do valor despendido no itinerário de Pontes e Lacerda/MT a Vilhena/RO, ou 

seja, a quantia de R$ 57,41 (cinqüenta e sete reais e quarenta e um 

centavos), o que deve ser pago em dobro, nos termos do artigo 42§ único 

do CDC e artigo 940 do Código Civil. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Também o Código Civil determina que: Art. 940. Aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 

ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 

equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. As empresas 

concessionárias de transportes rodoviários de passageiros devem 

garantir um serviço de qualidade e eficiência, se responsabilizando pelo 

pactuado, do início ao fim da viagem. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço, têm o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Nesse sentido, prescreve o artigo 734 do 

Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade cumprindo 

com o horário previsto de chegada no local de destino, inclusive, 

providenciando o embarque do passageiro em outra empresa, caso 

necessário.” Ainda prescreve a Lei 11.975/2009, que dispõe sobre o 

transporte coletivo rodoviário de passageiros: Art. 3o Independentemente 

das penalidades administrativas determinadas pela autoridade rodoviária 

impostas à empresa autorizada, permissionária ou concessionária, em 

caso de atraso da partida do ponto inicial ou em uma das paradas 

previstas durante o percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro em outra empresa que ofereça 

serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de 

imediato, se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem. 

Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional 

de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua 

responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, 

assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas 

após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o 

disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a 

devolução do valor do bilhete de passagem. Com base nos fatos e provas 

trazidas aos autos, resta caracterizado o ato ilícito passível de 

responsabilização civil. O tempo despendido decorrente do ato falho 

praticado pela Promovida, bem como as frustrações e angústias 

decorrentes deste fato, considerando todo o transtorno vivenciado, são 

suficientes para a configuração do dano moral. Não destoa o 

entendimento jurisprudencial; RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DA VIAGEM - PROBLEMAS 

MECÂNICOS NO ÔNIBUS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA 

TRANSPORTADORA - COMPRA DE PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA - 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO 

- INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A 

empresa de transporte rodoviário que permite o considerável atraso da 

viagem de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral. O valor despendido com a compra de 

passagem de outra empresa para que o consumidor chegasse ao destino, 

gera o ressarcimento do dano material. Mantém-se o valor indenizatório 

que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e 

pedagógica atinentes aos danos morais. (RNEI, 5598/2010, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011). Diante das situações 

expostas, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes 

para a condenação da parte Promovida ao pagamento de indenização 

pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto que, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). Sopesando tais critérios e já considerando as 

peculiaridades do caso, tenho como razoável, o valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), pois, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda 
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como desincentivo à repetição da conduta ilícita. DISPOSITIVO. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com resolução do mérito, 

com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo 

Civil, para: a) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor - INPC a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do 

STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, 

sem capitalização, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); b) CONDENAR a parte Promovida a pagar à 

parte Promovente a à título de dano material, a quantia de R$ 57,41 

(cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos) de forma dobrada, 

corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor 

–INPC, a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-66.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE DA SILVA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000194-66.2017.8.11.0046. REQUERENTE: NILZETE DA SILVA 

PRAXEDES REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para a 

formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo 

necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES As 

pretensões descritas na petição inicial consistem na condenação em 

indenização por danos materiais e morais, tendo como causa de pedir a 

responsabilidade da Promovida pela humilhação e vexames sofridos pela 

Promovente em razão de ter que, no meio do trajeto de viagem contratado, 

ser retirada do ônibus, dispor de novo bilhete, esperar nova lotação, para 

depois dar seqüência na viagem e chegar ao seu destino final. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. Em 

defesa a Promovida sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral e ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Encontra-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. O Promovido confessa quando diz que a parte 

Promovente adquiriu passagem no itinerário de Cáceres/MT a Vilhena/RO e 

que, há uma parada obrigatória em Pontes e Lacerda/MT, não 

comprovando que o primeiro bilhete adquirido pelo Requerente, foi vendido 

com valor a menor do trecho comprado, para que houvesse uma 

complementação na cobrança da passagem. Ademais, se houvesse uma 

complementação na cobrança do itinerário até Vilhena/RO, razão também 

não o assistiria em retirar a passageira do ônibus juntamente com sua 

bagagem, expondo-o, às vistas de terceiros, e ainda, ter que comprar 

outro bilhete e esperar novo horário para embarque. Sendo que, a forma 

correta de agir seria pedir para o passageiro se dirigir até o guichê e 

realizar o pagamento da complementação. A situação causada pela 

Promovida com certeza passou de ser um mero aborrecimento, atingindo 

sua esfera moral e material, que teve que dispor de novo valor para 

pagamento de passagem. Diante dos bilhetes juntados pela Promovente (n. 

358228 e 324971) fica provado que a mesma comprou dois bilhetes de 

passagem, sendo o primeiro com itinerário Cáceres/MT a Vilhena/RO, 

poltrona 22, e o segundo de Pontes e Larcerda/MT a Vilhena/RO, poltrona 

37. Restando claro pelo horário da viagem transcritos nos bilhetes, que a 

parte Promovente chegou ao seu destino final tempo superior ao estimado 

pela compra do primeiro bilhete. Assim, resta claro o direito ao recebimento 

do valor despendido no itinerário de Pontes e Lacerda/MT a Vilhena/RO, ou 

seja, a quantia de R$ 57,41 (cinqüenta e sete reais e quarenta e um 

centavos), o que deve ser pago em dobro, nos termos do artigo 42§ único 

do CDC e artigo 940 do Código Civil. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Também o Código Civil determina que: Art. 940. Aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 

ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 

equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. As empresas 

concessionárias de transportes rodoviários de passageiros devem 

garantir um serviço de qualidade e eficiência, se responsabilizando pelo 

pactuado, do início ao fim da viagem. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço, têm o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Nesse sentido, prescreve o artigo 734 do 

Código Civil: “O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, 

sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade cumprindo 

com o horário previsto de chegada no local de destino, inclusive, 

providenciando o embarque do passageiro em outra empresa, caso 

necessário.” Ainda prescreve a Lei 11.975/2009, que dispõe sobre o 

transporte coletivo rodoviário de passageiros: Art. 3o Independentemente 

das penalidades administrativas determinadas pela autoridade rodoviária 

impostas à empresa autorizada, permissionária ou concessionária, em 

caso de atraso da partida do ponto inicial ou em uma das paradas 

previstas durante o percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro em outra empresa que ofereça 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 448 de 798



serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de 

imediato, se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem. 

Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional 

de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua 

responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, 

assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas 

após a interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o 

disposto no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a 

devolução do valor do bilhete de passagem. Com base nos fatos e provas 

trazidas aos autos, resta caracterizado o ato ilícito passível de 

responsabilização civil. O tempo despendido decorrente do ato falho 

praticado pela Promovida, bem como as frustrações e angústias 

decorrentes deste fato, considerando todo o transtorno vivenciado, são 

suficientes para a configuração do dano moral. Não destoa o 

entendimento jurisprudencial; RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DA VIAGEM - PROBLEMAS 

MECÂNICOS NO ÔNIBUS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA 

TRANSPORTADORA - COMPRA DE PASSAGEM DE OUTRA EMPRESA - 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO 

- INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A 

empresa de transporte rodoviário que permite o considerável atraso da 

viagem de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de 

indenizar a título de dano moral. O valor despendido com a compra de 

passagem de outra empresa para que o consumidor chegasse ao destino, 

gera o ressarcimento do dano material. Mantém-se o valor indenizatório 

que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e 

pedagógica atinentes aos danos morais. (RNEI, 5598/2010, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011). Diante das situações 

expostas, constato que os fatos e provas coligidas são determinantes 

para a condenação da parte Promovida ao pagamento de indenização 

pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto que, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido preconiza a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há 

de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre 

as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar 

uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal 

perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, 

segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma 

heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da 

personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não 

suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de 

mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar 

Peluso, j. em 28/11/2006). Sopesando tais critérios e já considerando as 

peculiaridades do caso, tenho como razoável, o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pois, certamente satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 

DISPOSITIVO. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, o que faço com 

resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte Promovida a pagar 

à parte Promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo Índice 

Nacional de Preço ao Consumidor - INPC a partir da publicação desta 

decisão (Súmula 362 do STJ), com acréscimo de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação, sem capitalização, por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente a à título de dano material, a 

quantia de R$ 57,41 (cinqüenta e sete reais e quarenta e um centavos) de 

forma dobrada, corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor –INPC, a partir da publicação desta decisão, com acréscimo 

de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000233-63.2017.8.11.0046. REQUERENTE: HELIO GOMES DE ARAUJO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos, são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de 

audiência de instrução para oitiva de testemunhas, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES As pretensões descritas na petição 

inicial, consistem na condenação da Promovida em indenização por danos 

morais, tendo como causa de pedir a responsabilidade da mesma pela 

humilhação e vexames sofridos pela parte Promovente, em razão da 

negativa de compra de uma passagem, que, conforme consta nos autos, 

se deu em virtude de indevida restrição interna do nome do Autor. 

Contestação e impugnação foram apresentadas tempestivamente. Em 

defesa, a Promovida em sede de preliminar, impugnou o pedido de justiça 

gratuita do Promovente e no mérito sustentou inexistência de culpa, 

ausência de dano moral e ao final, pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Encontra-se 

a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa 

do Consumido e diante da hipossuficiência da parte Promovente, com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Indefiro a preliminar argüida, eis que o pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no Juizado Especial, só é 

cabível em sede de Recurso, como enuncia os artigos 54 e 55 da lei 

9099/95: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 
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Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Passo a análise do mérito. O 

Promovente ingressou com o presente feito requerendo danos morais em 

face da Ré, em razão desta, não lhe ter realizado a venda da passagem, 

justificando perante terceiros, que se faziam presentes no momento da 

tentativa de compra, que havia uma restrição interna em seu nome. Ao 

ligar no setor de atendimento da Promovida, a funcionária informou que a 

restrição era decorrente a uma tentativa de compra realizada com cartão 

de crédito, e que o mesmo teria que efetuar a compra em dinheiro. Pelo 

narrado, e os áudios constantes ao processo, vê-se que a tentativa de 

compra da passagem pelo CPF do Promovente se daria por pagamento 

através de dinheiro e não cartão de crédito. A Promovida não trouxe aos 

autos provas de que a restrição do Promovente se deu de forma devida. 

As empresas de transportes rodoviários de passageiros devem garantir 

um serviço de qualidade e eficiência. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Em se tratando de relação de 

consumo, os prestadores de serviço, têm o dever de prestá-los com 

qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do 

CDC: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do Autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus 

imposto pela lei. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Prescreve o 373, II do CPC – “O 

ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Não procede o argumento da 

Promovida de que a responsável é a empresa terceirizada Enitur 

Transportes e Turismo Ltda., tendo em vista que, conforme se constata na 

conversa com o setor de atendimento da Empresa (Id n. 10560028) a 

restrição é perante ela, procedendo a terceirizada na forma determinada. 

Com base nos fatos e provas trazidas aos autos, resta caracterizado o 

ato ilícito passível de responsabilização civil. O ato falho praticado pela 

Promovida, bem como as frustrações e angústias decorrentes deste fato, 

considerando todo o transtorno vivenciado, são suficientes para a 

configuração do dano moral. Não destoa o entendimento jurisprudencial: 

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJA DE DEPARTAMENTOS. CARTÃO 

DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE VENDA 

A CLIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ESTAVA INADIMPLENTE 

COM SUAS FATURAS MENSAIS. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.1. A EMPRESA 

FORNECEDORA RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELOS 

DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, DECORRENTES DE DEFEITOS NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.2. CARACTERIZA O DANO MORAL PASSÍVEL 

DE REPARAÇÃO, A NEGATIVA DE VENDA DE MERCADORIA A CLIENTE 

QUE TEM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ROTATIVO COM LIMITE DE 

CRÉDITO PRÉ-APROVADO, FIRMADO COM A EMPRESA, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE O MESMO ESTAVA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE SUAS 

FATURAS MENSAIS, QUANDO NA VERDADE ESTE ESTAVA EM DIA COM 

OS SEUS PAGAMENTOS, NADA DEVENDO À EMPRESA. (TJ/DF ACJ 

20050510025383. Relator: Jesuino Riss. Julgamento: 09/11/2005. Segunda 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Data da 

Publicação. DJU 25/11/2005). DANO MORAL. Responsabilidade civil 

Compra de passagens aéreas, mediante cartão de crédito Apelantes 

impedidas de embarcarem quando retornavam à origem, sob a justificativa 

de que a compra a crédito não foi aprovada, fato este totalmente 

dissociado da sua realidade Falha operacional que não pode ser 

repassada aos consumidores Dano moral “in reipsa” Fixação da 

indenização no valor de R$ 15.000,00 - Decisão reformada Recurso 

provido. (TJ-SP-APL 10106012020148260564. RELATOR: Maia Da Rocha. 

Data do julgamento: 24/05/2016. Data da publicação: 24/05/2016.) Diante 

das situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas, são 

determinantes para a condenação da parte Promovida ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela parte Promovente, posto 

que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido preconiza 

a jurisprudência do STF: "(...) o valor da indenização há de ser eficaz, vale 

dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a 

capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força 

desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível 

ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua 

sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de 

satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, 

como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam 

critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do 

dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 

28/11/2006). Sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades 

do caso, tenho como razoável, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

pois, certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. DISPOSITIVO. POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela improcedência da 

preliminar argüida, ainda, OPINO QUE SEJA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com resolução do mérito, com arrimo 

no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para: 

a) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – 

INPC, com acréscimo de juros legais de 1% ao mês, a partir da publicação 

desta decisão; b) DETERMINAR a Promovida que retire qualquer restrição 

interna do CPF do Promovente junto à empresa. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Processo Número: 1000118-42.2017.8.11.0046
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ELMA DE ARAUJO TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000118-42.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELMA DE ARAUJO TOLEDO 

REQUERIDO: SAMARA BALBINA MACIEL DOS SANTOS Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 
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Considerando que os elementos probatórios constantes dos autos são 

suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não 

havendo necessidade de instrução, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada 

pela Promovente em face da Promovida, objetivando a determinação 

judicial, para que esta, pague um débito perante a Loja de móveis Gazin, 

referente à compra efetuada em seu cadastro de um guarda roupa e uma 

TV de 32 polegadas, no total de R$ 1.798,00 (um mil setecentos e noventa 

e oito reais), da qual foi adimplida apenas 3 (três) das parcelas pactuadas. 

Aduziu a Promovente que devido ao não pagamento das parcelas 

acordadas, seu nome/CPF foi inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou infrutífera 

diante da ausência de acordo. Extrai-se dos autos que a Promovida, 

devidamente intimada (Id n. 9670136), se quedou inerte, não apresentando 

contestação (evento nº. 9875865). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO 

Pois bem, conforme consta na ata de audiência de conciliação realizada 

na data de 30 de agosto de 2017, a Promovida confessou ser devedora 

do débito citado na exordial, quando, alegou “não ter condições de arcar 

com o pagamento da dívida” (Id n. 9670136). Ainda, devidamente intimada, 

a Promovida deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

sua defesa, oportunidade esta para impugnar os fatos e documentos 

trazidos na inicial, bem como apresentação de comprovante de pagamento 

da dívida transcita. Nesse sentido prescreve o artigo 344 e 355, II do CPC: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Nesse sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR 

CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - 

VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 

do FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor." 2. Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo 

o reclamado revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a 

procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Em outros 

Tribunais: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO PELO RÉU. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de oportuna contestação 

acabou por tornar incontroversa a matéria de fato exposta na petição 

inicial, de onde resulta a confirmação do ajuste das partes, da rescisão 

unilateral pelo réu e da afirmativa do débito (artigo 319 do CPC), 

correspondente à multa pela rescisão antecipada, proporcional ao tempo 

de cumprimento do contrato e às despesas com a retirada dos 

equipamentos entregues em comodato, impondo-se o reconhecimento da 

procedência parcial do pedido. Não há fundamento para acolher a 

alegação de validade e eficácia da cláusula penal. (TJ-SP - APL: 

492962620118260577 SP 0049296-26.2011.8.26.0577, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). Diante dos fatos e documentos 

constantes nos autos, e não sendo impugnados pela Promovida, vislumbro 

que razão assiste ao pedido da Promovente. DISPOSITIVO Dessa forma, 

com arrimo nos artigos 344 e 355, II do Código de Processo Civil DECRETO 

A REVELIA da Promovida, por conseqüência, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar à Requerida 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize perante a loja Gazin Ind. e Com. 

De Móveis Ltda., o pagamento total da compra constante ao Id n. 9019594, 

efetuada por ela através do CPF da Promovente, o que, em caso de 

descumprimento, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (cem reais), 

limitada à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010177-38.2015.8.11.0046. REQUERENTE: WELLINGTON SOSSAI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com Indenização por danos morais e pedido de Tutela 

antecipada, ajuizada pela parte Promovente em face de OI S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

declarar a inexistência do débito apontado na inicial e a condenação da 

Promovida a pagar a título de dano moral a quantia de 40 (quarenta) 

salários mínimos. Aduziu a parte Promovente que contratou com a 

Promovida o serviço de internet banda larga que nunca foi instalado, e que 

no mês 07/2014 realizou o cancelamento da linha telefônica instalada, 

pagando a última fatura no mês 08/2014 através de débito em sua conta 

corrente. Sendo surpreendido posteriormente com a inscrição de seu 

nome no cadastro de inadimplentes referente a faturas cobradas após o 

pedido de cancelamento. Realizada audiência de tentativa de conciliação, 

esta restou inexitosa em razão de ausência de acordo. Contestação foi 

apresentada tempestivamente, pugnando a Promovida pela improcedência 

da ação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente 

lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito da demanda, verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece acolhimento. Temos por regra, que 

a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 
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decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

empresa Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, 

sustentando sua defesa na regularidade da contratação e na inclusão do 

nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de 

pagamento, pugnando pela improcedência da ação. O Promovente juntou 

aos autos vários números de protocolos que demonstram que tentou 

solucionar o problema administrativamente, ao contrário da Promovida que 

trouxe telas do sistema interno da Empresa que não possuem validade 

jurídica ao fim que se destina, pois, feito por ela, tendo liberdade para 

criar, como alterar de forma totalmente unilateral, sem a participação do 

consumidor. Não comprovou que a cobrança se trata de serviço prestado, 

já que o Promovente juntou protocolos de pedido de cancelamento do 

contrato. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Nesse passo, a Reclamada 

deve assumir o risco de sua própria conduta omissiva de cautela, não 

sendo concebível atribuir a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível 

que a inscrição do nome da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, causam abalo moral, humilhações, inconveniências e dissabores. 

E, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos 

referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, constato que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

Reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, a comprovação de tentativa frustrada de 

resolução administrativamente, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) CANCELAR o contrato de linha telefônica de 

nº. 65-3283-2330; b) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

autos, conformando a tutela antecipada anteriormente deferida e 

DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito; c) CONDENAR a parte Promovida a pagar 

à parte Promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês a partir da publicação desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. 

Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010393-62.2016.8.11.0046. REQUERENTE: CARLOS PINTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada para baixa de restrição junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, ajuizada pelo Promovente em face da Promovida, 

requerendo a tutela jurisdicional para declarar a inexigibilidade do débito 

cobrado e condenar a parte Promovida a pagar 30 (trinta mil reais) a título 

de danos morais. Aduziu a parte Promovente que ao se dirigir ao Banco do 

Brasil para tentar efetuar crédito rural, foi impedido em razão da restrição 

junto ao seu CPF inserido pela Promovida, que possui sede no Estado do 

Amazonas, afirmando que lá nunca esteve e que desconhece a cobrança. 

A liminar requerida foi deferida (ID n. 5441620). Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa devido a ausência da 

Promovida (evento n. 10334353), que foi devidamente intimada para o ato. 

Extrai-se dos autos que a Promovida se quedou inerte, não apresentando 

contestação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a 

presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito da demanda, verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece acolhimento. A parte Promovente 

cumpriu com o que determina a Lei, nos termos do artigo 373, I, do CPC, 

trazendo aos autos prova de que foi negativado pela Promovida, sendo 

que esta, devidamente citada para comparecer em audiência e apresentar 

defesa, permaneceu inerte. Prescreve o artigo 20 d Lei 9.099/95: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. 

Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do 

CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Nesse sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR 

CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - 

VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 

do FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor." 2. Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo 

o reclamado revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a 

procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Em outros 

Tribunais: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO PELO RÉU. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de oportuna contestação 

acabou por tornar incontroversa a matéria de fato exposta na petição 

inicial, de onde resulta a confirmação do ajuste das partes, da rescisão 

unilateral pelo réu e da afirmativa do débito (artigo 319 do CPC), 

correspondente à multa pela rescisão antecipada, proporcional ao tempo 

de cumprimento do contrato e às despesas com a retirada dos 

equipamentos entregues em comodato, impondo-se o reconhecimento da 

procedência parcial do pedido. Não há fundamento para acolher a 

alegação de validade e eficácia da cláusula penal. (TJ-SP - APL: 

492962620118260577 SP 0049296-26.2011.8.26.0577, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). Diante dos documentos constantes nos 

autos e não sendo impugnados pela Promovida, vislumbro que razão 

assiste ao pedido do Promovente. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. A comprovação da 

relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato assinado, o que 

não ocorreu no presente caso. No caso, a empresa Promovida, nada 

provou em relação aos fatos alegados, a comprovação da relação jurídica 

faz-se com a apresentação de contrato assinado ou até verbal, através 

de canais de atendimento telefônico. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas. Nesse 

passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 
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Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos (evento n. 5441540), confirmando a liminar deferida e 

DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito; b) CONDENAR a parte Promovida a pagar 

à parte Promovente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 

do STJ. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 17 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-71.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NAYARA DA SILVA GARANHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000226-71.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ALINE NAYARA DA SILVA 

GARANHOES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINARES Em contestação, a empresa Reclamada alegou a falta de 

interesse de agir. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Ultrapassada a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

morais proposta por ALINE NAYARA DA SILVA GARANHOES, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, no valor de R$ 

212,00 (duzentos e doze reais), tendo como credora a empresa 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida foi 

procedida de utilização de serviços te telefônica, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Histórico de ligações Faturas 

(DOC ID N.º 11538353); - Contratação por Call Center (DOC ID N.º 

11528357); A empresa acosta documentos que comprovam que a parte 

utilizou por extenso lapso temporal os serviços de telefonia. A empresa 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida o autor não 

comprova o pagamento das cobranças da empresa. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 
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constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000256-72.2018.8.11.0046. REQUERENTE: FABIO RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por FABIO RODRIGUES DA SILVA, em síntese, 

aduziu o proponente que existe uma inserção indevida em seu nome por 

suposta dívida contraída junto à requerida no montante de R$127,40 

(cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), proveniente de um 

suposto contrato de n. 0283202970. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de 

R$3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor deR$127,40 (cento e 

vinte e sete reais e quarenta centavos), proveniente de um suposto 

contrato de n. 0283202970, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))
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ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000351-05.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo ao julgamento do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por ADALBERTO ALVES DE CASTRO em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO, em apertada síntese, afirma o requerente em 07/03/2015 o 

Autor pactuou um contrato de empréstimo consignado em sua 

aposentadoria junto ao banco Requerido no valor de R$ 1.168,00 a ser 

pago em 72 parcelas mensais de R$ 33,00 (trinta e três reais) – contrato 

n.° 551003605, conforme prova extrato do INSS acostado. Ocorreu que no 

mês seguinte, além do desconto referente ao contrato acima descrito e 

pactuado entre as partes, o banco Requerido também iniciou descontos 

CONSIGNADOS mensais na aposentadoria do Autor que perfaz a quantia 

de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), dos quais R$ 13,00 (treze reais) é 

referente ao suposto contrato n.°46-13055101 e a quantia de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) referente ao suposto contrato n.° 552612566, 

conforme prova extrato do INSS em anexo SEM QUALQUER 

AUTORIZAÇAO, SOLICITAÇAO ou CONTRAPRESTAÇÃO ao Autor. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

Reclamada, por sua vez, alega que a contratação ocorreu de forma legal, 

pois embora os contratos tenham sido assinados a rogo, foi validado por 

duas testemunhas. Tendo sido o valor discutido creditado em sua conta, 

conforme comprovante trazido. Junta os seguintes documentos: - 

Documento de Crédito – TED; - Termo de Contrato assinado; - RG e CPF do 

reclamante apresentado na contratação e das testemunhas. No caso em 

tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O 

reclamante alega ser idoso e analfabeto e que não usufruiu dos valores 

discutidos, não obstante, os documentos que acompanham a contestação 

revelam que o banco cumpriu com as formalidades de estilo. A instituição 

financeira juntou cópia dos documentos pessoais do Reclamante, e, ainda 

o contrato assinado através de digital na presença de duas testemunhas e 

demais documentos. Assim, em busca da verdade real, também verifico 

que a transferência foi realizada para conta corrente da parte no montante 

discutido nos autos, destarte, cabia ao requerente na impugnação 

demonstrar – mediante apresentação de seu extrato bancário – que não 

recebeu o valor oriundo saque em questão. Não o fazendo, prevalece a 

versão narrada na contestação, acarretando-lhe o dever de arcar com o 

pagamento das parcelas do empréstimo, pois o requerido comprovou que 

transferiu o dinheiro para a requerente e esta não comprovou que o 

devolveu. Por fim, concluo que não há como presumir a prática comercial 

abusiva da instituição financeira, tanto menos que tenha se valido de 

vulnerabilidade do consumidor para a contratação. Ademais, os encargos 

incidentes ao contrato estão de acordo com a média de mercado para 

operações semelhantes, inexistindo qualquer abusividade em sua fixação. 

Nesse panorama, inexistindo qualquer comprovação de vício na 

contratação, não há falar em anulação do contrato. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA ante a 

validade da contratação para: 1. REVOGAR a decisão que suspendeu os 

pagamentos; 2. DECLARAR a validade do contrato que originou as 

cobranças; Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000182-18.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CLAUDEMIR MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débitos com pedido de indenização por danos morais, 

promovida por CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade do débito de R$ 1.040,67 (Mil e quarenta 

reais e sessenta e sete centavos), com data de ocorrência em 

10/03/2015, referente ao contrato n° 623615202000006CT. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 
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seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

Súmula 385 do STJ e entendimento da turma recursal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi 

solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do nome da 

suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, tal 

circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 1.040,67 (Mil e quarenta reais e sessenta e sete 

centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000244-58.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO PEDRO DO CARMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos 

do autor procedem em parte. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida por ANTONIO PEDRO DO CARMO, em síntese, aduziu o 

proponente que existe uma inserção indevida em seu nome por suposta 

dívida contraída junto à requerida no montante de R$ 90,66 (noventa reais 

e sessenta e seis centavos), proveniente de um suposto contrato de n. 

0307089592. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de 

que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 
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monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de 

R$3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 90,66 (noventa 

reais e sessenta e seis centavos), discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 17 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 138/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jac iara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO pedido verbal da Excelentíssima Senhora Doutora Laura 

Dorilêo Cândido - Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca de 

Jaciara-MT;

 RESOLVE:

NOMEAR SAMUEL CORREA DA PAIXÃO, matrícula n. 35624, portador do 

RG 23749350 e CPF n. 045.208.801-14, para exercer, em comissão, o 

cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete da Ju íza da 1ª Vara Cível 

desta Comarca de Jaciara - SDCR , a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de dezembro de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003540-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS OAB - SP100371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZOLINO GOMES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003540-02.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: IZOLINO 

GOMES CAMPOS Vistos etc. Analisando os autos, verifico que a decisão 

que deferiu a liminar de busca e apreensão, oriunda do juízo de 

Pinhais/PR, data de 09/08/2018, aportando o presente expediente nesta 

Vara em 17/12/2018. Assim, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos preconizados no art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia 

da petição inicial e decisão que deferiu a medida liminar de busca e 

apreensão, e uma vez justificada a urgência da presente medida, 

EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do seguinte bem: 

CAMINHÃO TRATOR, MARCA VOLVO, MODELO FH 440 6X2T, 

ANO/MODELO 2009/2010, Chassi 9BVAS02C7AE752721. O veículo pode 

ser localizado na BR 364, s/n, Posto Martelli, CEP: 78.820-000 – 

Jaciara/MT, que deverá ser depositado em favor da pessoa indicada na 

petição inicial, qual seja, FABIO AMOR NEVES, CPF nº 117.251.428-30, 

ficando, desde já, deferido o uso de força policial e/ou de arrombamento, 

se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo 

Sr.(a) Oficial(a) de justiça. Ressalto que os atos de intimação e citação 

deverão ser praticados na ação de busca e apreensão, uma vez que o 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este juízo autorização apenas 

para realização da apreensão dos bens. Ademais, defiro os benefícios 

previstos no artigo 212 § 2º do Código de Processo Civil. Cumpra-se, com 

urgência expedindo o necessário, em plantão judiciário pelo Senhor Oficial 

de Justiça Plantonista, se for o caso. Intime-se. Às providências, fazendo 

consignar nossas homenagens. Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003539-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOURADO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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JACIARA DESPACHO Processo: 1003539-17.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: WILLIAN DOURADO SAMPAIO Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos sem a juntada de comprovante de recolhimento de 

custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2286-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SALVIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de ELIAS SALVIANO DE LIMA, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com a exordial vieram documentos.

Recebida a inicial, deferiu-se a liminar de busca e apreensão do veículo 

objeto do contrato entre os litigantes, bem como determinou-se a citação 

do polo passivo (Ref. 04).

Após diversas diligências empenhadas para a localização do bem, as 

partes juntam minuta de acordo, pugnando pela homologação e 

consequente extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e decido.

 Analisando o feito, verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do requerido.

Por fim, revogo a liminar deferida à Ref. 04.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS COELHO & BOMFIM DOS SANTOS 

LTDA, MICHELLE DOS SANTOS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Desta feita, SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do 

CPC).E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo 

Abelha:“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). 

Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.Ato contínuo, decorrido o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do art. 921, do CPC).Os 

autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

CPC).No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado 

artigo, sem manifestação do banco exequente, começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente.De outra banda, atente-se a secretaria para 

que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome de 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB/MT 16691/A.Às 

providências.Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 130-60.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SALVINO 

FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Inicialmente, converta-se o feito em cumprimento de sentença, em 

obediência ao art. 523 do CPC.

Em seguida, expeça-se alvará do valor incontroverso depositado em juízo 

à fl. 254 e vinculado à fl. 257 para a conta informada à fl. 260.

Proceda o Sr. Gestor, com os atos necessários para a liberação do valor 

depositado em Juízo.

De outra banda, havendo valor controvertido e, requerido o cumprimento 

de sentença, intime-se o executado por meio de seu Patrono, via DJE; por 

meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no 

mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo.

Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 

mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do 

artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 

525, § 1º, do CPC.

O Oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, 

depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido 

contrário.

Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 
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após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 148-47.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADESIO MARTINS DE ANDRADE, HELENA DOURADO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA, MILTON FERREIRA JUNIOR, LAURENTINO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920, THAMIRYS MAYARA FERREIRA 

VENTURA - OAB:24686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a convenção das partes pugnando pela suspensão do 

feito, defiro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, 

trazer aos autos o acordo em questão, ou, no caso deste restar 

infrutífero, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52827 Nr: 1399-03.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JOÃO CARLOS TAVARES 

DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO DIAS DOS 

SANTOS E SUA ESPOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6929, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Vistos etc.

Tendo em vista a convenção das partes pugnando pela suspensão do 

feito, defiro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, 

trazer aos autos o acordo em questão, ou, no caso deste restar 

infrutífero, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58478 Nr: 2412-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNNER, MARIA APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA, JOÃO CARLOS 

TAVARES DE PAULA, ARLINDO JOSÉ NUNES E SUA ESPOSA, FABIANO 

DIAS DOS SANTOS E SUA ESPOSA, Adézio Martins de Andrade, HELENA 

DOURADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6929, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a certidão de fl. 29v, acostada pelo 

Sr. Meirinho deixa dúvidas quanto a citação dos requeridos, vez que não 

há qualquer especificação de quais requeridos foram citados, ainda, no 

mandado de fl. 28v não há como distinguir todas as assinaturas.

De outra banda, quanto à audiência realizada no CEJUSC, vislumbro que 

os advogados Anderson Luiz Rasia e Thamirys Mayara Ferreira Ventura 

não possuem instrumento procuratório.

Assim, intimem-se os causídicos para sanar esta irregularidade, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de nulidade dos atos já praticados.

Por fim, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que se manifeste acerca da 

certidão de fl. 29v, devendo este esclarecer os requeridos que foram 

citados naquela ocasião.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 2645-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido do exequente de fl. 96, e DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

garantia da execução, no endereço informado à petição retro.

Assim, expeça-se mandado de penhora (§1º, art. 845, do CPC) e 

avaliação in loco, no endereço informado à fl. 96; devendo, assim, 

permanecer o executado como depositário fiel.

Ato contínuo, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 Após, manifeste-se o exequente, em 10(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51096 Nr: 2984-27.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH CLEIA FRITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RUTH CLÉIA FRITZ, 

em face de MÓVEIS GAZIN, todos devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Às fls. 124/127 o executado peticionou nos autos juntando comprovante 

de pagamento da obrigação, no valor de R$ 8.035,30 (oito mil, trinta e 
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cinco reais e trinta centavos) e pugnou pela extinção do feito.

Contudo a exequente informou haver saldo remanescente, pugnando pela 

penhora online do crédito conforme fls.145/146.

Deferido o pedido de bloqueio, este resultou positivo, conforme fl.155.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante da satisfação do débito, o presente feito merece extinção, e visto 

que as partes não se manifestaram nos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 122-64.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do 

CPC declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 54.808,38 

(cinquenta e quatro mil oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos) nas 

contas da parte executada: TRANSPORTADORA HALLEY LTDA, CNPJ nº 

33.681.701/0001-92.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos.Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8539 Nr: 783-48.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DI RAIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3897, DANIELA FERNANDES - OAB:5991, ELIZABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - OAB:6.844-E, Estagi, JOSÉ CARLOS 

DE MELLO FILHO - OAB:6341, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.Portanto, indefiro o pedido de penhora de bens por meio do 

sistema RENAJUD.Ademais, determino a intimação da exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados, bem como indicar veículos que 

possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET. Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.De outra banda, defiro o item 3º do pedido de 

fl. 166 e DETERMINO a expedição de mandado de avaliação de tantos 

bens quanto bastem para garantia da execução, prosseguindo com os 

demais atos expropriatórios.Decorrido o prazo alhures mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 13 de 

dezembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 2152-91.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, BANCO ITAULEASING 

S/A, WILSON DE OLIVEIRA, J.M. SONSIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 27.404,09 

nas contas da parte executada: BANCO ITAULEASING S/A, CNPJ sob o n° 

49.925.225/0001-48; BANCO ITAUCARD S/A, CNPJ nº 

17.192.451/0001-70; e WILSON DE OLIVEIRA, CPF nº 

633.609.699-87.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos 

autos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Ademais, quanto à 

empresa J. M. SONSIN – ME, indefiro neste momento a penhora online, pois 

apesar de tentada sua intimação, a carta foi expedida para endereço 

diverso daquele cuja citação foi positiva (fl. 188).Destarte, expeça-se 

carta de intimação à empresa devedora J. M. SONSIN – ME para os 

endereços fornecidos à fl. 188.Na hipótese da citação restar frustrada, 

em qualquer destes logradouros, considerar-se-á válida a intimação da 

devedora, tendo em vista a ausência de informação de novo endereço no 

feito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79863 Nr: 2117-92.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HARTHURO Y. ALVES CARNEIR - 

OAB:45.458/GO, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 
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o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, tendo em 

vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 14.909,01 nas contas da 

parte executada: WAGNER DA SILVA LIMA, CPF nº 015.076.841-93.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar no feito.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003533-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR ENGELS (AUTOR(A))

JOSE EDUARDO BARTUCCI (AUTOR(A))

IZABEL ALVES LIMA (AUTOR(A))

GISELE CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

CAROLINA BATISTA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, ambos 

qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, 

é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Espcial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009” foi fixado que “Compete ao Juizado Escoaial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Assim, em se tratando de competência absoluta, como acima já 

mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, 

considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em desfavor 

do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003537-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERALICE TICIANEL DE GODOI BUENO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA ANGELA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE VEIGHAM DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, ambos 

qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, 

é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Espcial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009” foi fixado que “Compete ao Juizado Escoaial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Assim, em se tratando de competência absoluta, como acima já 

mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, 

considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em desfavor 

do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003538-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO RODRIGUES DALEFFE (AUTOR(A))

JANDIRA DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, ambos 

qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, 

é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Espcial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009” foi fixado que “Compete ao Juizado Escoaial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Assim, em se tratando de competência absoluta, como acima já 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 462 de 798



mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, 

considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em desfavor 

do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003532-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROBERTO SOARES (AUTOR(A))

LETICIA GONCALVES CARDOSO (AUTOR(A))

JOSE MARIA ESTEVO QUIRINO (AUTOR(A))

CELIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

ADJETE DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta pela 

parte autora em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, ambos 

qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, 

é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Ademais, no julgamento do IRDR Tema 01, o qual versa sobre a 

“Tramitação da ação de cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Espcial da Fazenda Publica, em observância ao art. 2º e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009” foi fixado que “Compete ao Juizado Escoaial da Fazenda 

Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da 

causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Assim, em se tratando de competência absoluta, como acima já 

mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, 

considerando que a presente ação de cobrança foi proposta em desfavor 

do Município de Jaciara, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 17 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003536-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (AUTOR(A))

LEIDE LAURA DIVINO DA CRUZ (AUTOR(A))

JOAO PEDRO RICARDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

ALEXANDRA SEBASTIANA ROCHA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003536-62.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ALEXANDRA SEBASTIANA ROCHA DE ARRUDA, JOAO PEDRO RICARDO 

DE ARRUDA, LEIDE LAURA DIVINO DA CRUZ, ROSELI SCHUH RÉU: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Ademais, defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. De outra banda, REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 

do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da contestação, intime-se a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 17 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002961-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE ALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213442 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/03/2019 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002967-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 213433 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 13/03/2019 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106793 Nr: 9486-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSdS, MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA, Rg: 

2154978-8, Filiação: Maria de Fátima de Oliveira e José Cícero Santos da 

Silva, data de nascimento: 12/09/1980, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, 

convivente, do lar, Telefone 66-99603-5987. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições 

institucionais, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, e artigos 

101, VII e seu § 2º c.c. 136, inciso XI e par. Único c.c. 201, inciso III, ambos 

do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n.º 8.069/90), vem ajuizar o 

presente PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS em favor dos infantes 

JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, com 10 anos de idade, 

nascida aos 19.10.2007; JADISON HUMBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, 

com 12 anos de idade, nascido aos 06.08.2005, JOÃO VICTOR OLIVEIRA 

DA SILVA, com 14 anos de idade, nascido aos 08.07.2003 e LUANA DE 

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, com 16 anos de idade, nascida aos 

30.08.2001 em face dos genitores JADEILTON HUMBERTO SANTOS DA 

SILVA, brasileiro, solteiro (convivente), serviços gerais, RG 3107809-5 

SSP/MT e CPF 010.092.594-40, residente e domiciliado nesta cidade, na 

Av. Xavantes, nº 60, Bairro Santo Antonio, fones 66 99693 6483 e 66 

99615 9727; MARIA CIRLENE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, RG 

2154978-8 SSP/MT, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua 18, Qd 

20, casa 110, lote 11, Jardim Aeroporto II, também podendo ser localizada 

por intermédio do Conselho Tutelar ou telefone 66 99603 5987, em razão 

dos fatos a seguir expostos: A criança e os adolescentes acima 

nominados são filhos dos requeridos, os quais conviveram por anos em 

união estável. Contudo, o relacionamento não era harmonioso, razão pela 

qual, há aproximadamente dez anos, se separaram. Na ocasião, os filhos 

permaneceram sob a guarda paterna, aparentemente porque a mãe 

abandonou o lar, motivada pelas brigas e até mesmo agressões físicas. 

Porém, não havia estabilidade alguma, visto que a guarda alternava-se 

constantemente entre pai e mãe, não existindo por parte deles nenhuma 

colaboração material ou psicológica quando cada qual a exercia. Por fim, 

os filhos acabavam ficando sob a responsabilidade da avó paterna, Sra. 

Rita Maria dos Santos, a qual não conseguia educá-los, por serem 

rebeldes e desobedientes, sendo certo que também passavam por muitas 

privações materiais, até mesmo de alimentação, visto que os pais não 

colaboravam financeiramente. Diante do agravamento da situação, a Sra. 

Rita buscou ajuda junto ao Conselho Tutelar, relatando que os pais dos 

infantes “...não tem responsabilidades com os filhos, que já tentou 

conversar com Sirlene para levar os filhos, mas esta abandonou os filhos 

e foi morar em Dom Aquino com outro homem...”. E quanto ao filho 

Jadeilton afirmou que “...está desempregado dependente de bebida 

alcoólica...” e que “...pede ajuda para que o filho saia de casa e arrume um 

trabalho, e que seja ajudado para se tratar do vício do álcool e que Maria 

Sirlene se responsabilize pelos filhos..2 De se registrar que a Sra. Rita é 

idosa, não é aposentada, mora de favor na casa de uma neta (filha de 

criação) e já cuida de dois outros filhos que Jadeilton teve com sua atual 

companheira, Eliane Pereira de Oliveira, a qual também possui um histórico 

familiar complicadíssimo, fatos estes acompanhados nos autos cód. 

79270, em trâmite por essa Vara da Infância. Desse modo, em 27.10.2017, 

os requeridos foram notificados a comparecer perante o Ministério Público, 

oportunidade em que foram advertidos acerca das obrigações inerentes 

ao poder familiar, restando pactuado que o Sr. Jadeilton pagaria o aluguel 

de uma casa para que a Sra. Maria Cirlene pudesse morar com os filhos, 

cabendo a ambos prover o sustento da prole. Ocorre que o avençado não 

foi cumprido, visto que o requerido não arrumou um emprego, não locou o 

imóvel, enquanto a requerida simplesmente saiu da cidade, abandonando 

novamente os filhos com o pai. Porém, no dia 24.11.2017, a requerida teria 

reaparecido, a pretexto de levar os filhos para visitar parentes em São 

Paulo, ocasião em que passou a discutir com Jadeilton e a ofender a Sra. 

Rita, quando ele a agrediu, sendo preso por violência doméstica. Mas 

ainda assim, a requerida não se responsabilizou pelos filhos, deixando-os 

sozinhos na casa, razão pela qual terceiros acionaram o Conselho Tutelar 

que, sem sucesso na localização de algum familiar que pudesse 

recebêlos, os levou para o Lar Recanto Feliz. Em data de 06.12.2017, o 

requerido compareceu espontaneamente nesta Promotoria de Justiça, no 

intuito de retirar os filhos da instituição, porém diante da situação crítica em 

que estavam vivendo, eles próprios se negaram, ao menos ao momento, 

de retornar à casa paterna (com Diante dos fatos, como não foi possível a 

imediata reintegração familiar, nem houve êxito na identificação de 

parentes que pudessem acolher os quatro irmãos, estes permanecem 

abrigados. Ante todo o exposto, visando atender os interesses da criança 

e dos adolescentes acima nominados, requer o Ministério Público sejam 

aplicadas as medidas de proteção previstas nos incisos II (orientação, 

apoio e acompanhamento temporários) e VII (acolhimento institucional no 

Lar Recanto Feliz), do art. 101, do ECA, devendo, para tanto, Vossa 

Excelência determinar: 1 – inaudita altera parts, o acolhimento institucional 

de JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, JADISON HUMBERTO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR OLIVEIRA DA SILVA e LUANA DE 

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA na entidade Lar Recanto Feliz, onde já se 

encontram desde 25.11.2017, com a expedição da competente GUIA DE 

ACOLHIMENTO, nos termos do § 3º, do artigo 101, do ECA; 2 – seja 

SUSPENSO o poder familiar dos REQUERIDOS em relação a seus filhos 

acima citados; 3 – a citação dos REQUERIDOS para, querendo, responder 

a presente pretensão, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão 

quanto a matéria de fato; 4 – seja empreendido acompanhamento pela 

equipe interprofissional, devendo juntar o respectivo parecer técnico aos 

autos; 5 – após a realização dos estudos psicossociais, em sendo o caso, 

seja designada audiência de instrução para a oitiva dos REQUERIDOS, dos 

filhos (se aconselhável), bem como de testemunhas a serem arroladas 

oportunamente; 4 6 – ao final, sejam os presentes pedidos julgados 

procedentes para aplicação aos infantes dentre as medidas protetivas do 

art. 101; e aos requeridos, dentre as medidas previstas no art. 129, ambos 

da Lei Federal n.º 8.069/90, as que melhor se amoldarem à situação, após 

a instrução processual. Atribui-se o valor de R$ 100,00, pugnando pela 

gratuidade. Pelo deferimento, com a prioridade legal. Jaciara, 11 de 

dezembro de 2017. Cassia Vicente de Miranda Hondo Promotora de 

Justiça 5

Despacho/Decisão: Ante o exposto, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA 

da menor JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA ao casal RAFAEL 

RIBEIRO LOPES e JESSYCA MAYARA DOS SANTOS, com fundamento no 

art. 101, inc. ix, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90).Por consequência, DETERMINO a expedição de guia de 

desabrigamento da menor da instituição de acolhimento Lar Recanto Feliz, 

devendo a Sra. Gestora promover todas as atualizações necessárias no 

Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas - CNCA.Intimem-se os guardiões 

para prestarem compromisso em definitivo (art. 32 do ECA), cujo termo 

deverá ser lavrado em livro próprio e a cópia juntada nestes autos no 

prazo de (05) dias.Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 10 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 13 de dezembro de 2018

8611 -. Jaqueline Assis dos Santos Escrevente Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107606 Nr: 9954-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILHO DA COSTA MARQUES, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18239, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746, ROGERIO BORGES 

CARDOSO - OAB:18305/O

 Processo nº 9954-67.2017.811.0010
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 Código 107606

VISTOS ETC,

Antes de apreciar o pedido de ref. 35, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos o CPF do executado 

Maurilho da Costa Marques, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64839 Nr: 1081-49.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGUELITT REIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Revogo a liminar de ref. 3.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no artigo 85 §8º do Código de Processo Civil, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão 

da gratuidade da justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo 

Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-seIntimem-se Cumpra-se.Jaciara-MT, 13 

de dezembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61286 Nr: 3811-67.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE OLIVEIRA SANTI - ME, ANA DE 

OLIVEIRA SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°3811-67.2014.811.0010

Código n° 61286

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias da parte executada.

Após, em consulta ao sistema RenaJud, também não foi possível localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme espelhos anexos.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 17 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93239 Nr: 2928-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATTI & RATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2928-18.2017.811.0010

Código nº 93239

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

tendo vista o saldo negativo das contas bancárias do executado, 

conforme espelhos anexos.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 17 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93239 Nr: 2928-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RATTI & RATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2928-18.2017.811.0010

Código nº 93239

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias do executado até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.

Deverão os autos permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 29 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74531 Nr: 310-37.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR, MARIA 

LÚCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI, NUTRIPURA - NUTRIÇÃO ANIMAL 

LTDA, AGROER - AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 Processo nº. 310-37.2016.811.0010

Código: 74531

Requerente: Luiz Carlos Schineider

Requeridos: Cassio Nogueira Bertazzi Junior, Maria Lucia Junqueira 

Franco Bertazzi, Nutripura Nutrição Animal e Agroer – Aviação Agrícola 

Ltda-EPP

VISTOS ETC,

 Agroer – Aviação Agrícola Ltda-EPP opôs Embargos de Declaração 

contra a sentença, sustentando omissão no julgado ao não considerar a 

configuração de sucumbência recíproca por parte do autor, no momento 

em que acolheu apenas em parte o pedido inicial de reparação por danos 

morais (ref. 270).

Nutripura Nutrição Animal também apresentou aclaratórios ao argumento 

de configuração de contradição na sentença, no ponto em que este juízo 

mencionou a ausência de alegações de que parte da pulverização teria 

sido feita por via terrestre, pois, na resposta de fls. 720, a requerida, ora 

embargante, teria afirmado essa prática.

Sustentou também omissão do julgado, pelo fato de não ter levado em 

consideração os argumentos da embargante a respeito da aplicação por 

via terrestre. Além do que, não considerou o diferencial de altitude entre a 

área pulverizada e a área do autor, pretensamente atingida, além da 
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distância e do fato de não haver contaminação da área da reserva de 

mata que fica entre as duas áreas em questão (ref. 271).

Contrarazzões à ref. 272 e 273.

É o necessário.

Decido.

 01. Dos embargos declaratórios opostos pela Agroer – Aviação Agrícola 

Ltda-EPP

A pretensão da embargante é totalmente impertinente.

Com efeito, o simples fato da parte requerente não obter em juízo o 

acolhimento integral da sugestão de quantia a título de danos morais não 

implica em configuração de sucumbência recíproca.

A clareza da Súmula 326, do STJ não deixa qualquer margem de dúvidas a 

este respeito, verbis:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Deste modo, não há que se fazer qualquer ajuste nas verbas de 

sucumbência arbitradas na sentença.

02. Dos embargos declaratórios opostos pela Nutripura Nutrição Animal

 Os aclaratórios interpostos pela Nutripura Nutrição Animal também não 

merecem provimento.

Não há nos autos a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos 

específicos dos embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos 

I e II, do CPC, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Quanto ao fundamento da sentença referente à menção de ausência de 

alegações quanto à pulverização pela via terrestre, a tese do embargante 

é manifestamente protelatória e impertinente.

No julgado consta o seguinte, verbis:

“(...) A requerida Nutripura Nutrição Animal Ltda sequer contestou a 

aplicação do produto, e suas testemunhas Reginaldo e Altamir também 

confirmaram o uso do herbicida na área pulverizada da Fazenda São Luiz. 

Todavia, em manifesta prática do crime de FALSO TESTEMUNHO (apurado 

nos autos após seus depoimentos), AFIRMARAM QUE O AMINOL FOI 

APLICADO VIA TERRESTRE POR MEIO DE TRATOR. Indagado pelo patrono 

da ré acerca quais produtos foram utilizados na pulverização, a 

testemunha Reginaldo respondeu: “(...) Foram utilizados AMINOL, PLENUM 

e GARLON (...)” (CD-rom em anexo). Igualmente, a testemunha Altamir, 

perguntado pelo patrono do autor se na área pulverizado foi utilizado o 

AMINOL, respondeu: “Na parte terrestre sim”. Afirmou ainda que “(...) 

Quando se faz uma aplicação aérea, usa-se PLENUM ou GARLON numa 

dose maior por conta da altura (...). Quando da aplicação terrestre, se 

diminui a dose do PLENUM ou de outro produto de custo mais elevado e se 

coloca o 2,4-D (AMINOL) para o fim de potencializar a aplicação dos 

produtos e diminuir custos (...)”.

Todavia, o conjunto de depoimentos colhidos nos autos apontou para a 

ausência de utilização de trator na pulverização, conforme o trecho da 

sentença:

“(...) Indagada sobre a propriedade, marca, modelo e tipo de trator utilizado 

na pulverização, a testemunha compromissada Reginaldo respondeu de 

forma evasiva que “o trator era dele (Cássio). O pulverizador era de barra 

curta com bico XT-10 ou XT-I, que geralmente a gente usa, agora a marca 

do trator, isso eu não sei (...)”.

 Advertido por este magistrado que estava compromissado em dizer a 

verdade sob pena de crime de falso testemunho, foi indagado se o 

herbicida AMINOL (2,4–D) teria sido aplicado por trator ou avião, e porque 

da divisão, respondeu: “Por trator”. Quanto à divisão, em síntese, disse: 

“foi para baixar custos”.

Em momento algum nos autos – a não ser nesses dois depoimentos 

referidos – foi mencionada a utilização de trator na pulverização da área 

dos réus Cassio Nogueira Bertazzi Junior e Maria Lucia Junqueira Franco 

Bertazzi.

Os primeiros réus, inclusive, em suas alegações finais foram categóricos 

em afirmar, verbis:

“(...) Outro ponto que merece destaque Excelência, foi o de que A ÚNICA 

APLICAÇÃO DE VENENO REALIZADA NA PROPRIEDADE DOS 

PETICIONÁRIOS FOI A APLICAÇÃO ÁREA EM COMENTO, NUNCA TENDO 

HAVIDO APLICAÇÃO COM TRATOR.” (fls. 1.405) (...)”.

 Como se observa, não há qualquer omissão ou contradição do julgado 

quanto ao reconhecimento da ausência de emprego de trator na 

pulverização, conforme os proprietários da área pulverizada, os 

requeridos Cassio Nogueira Bertazzi Junior e Maria Lucia Junqueira 

Franco Bertazzi, mencionaram expressamente nos autos.

Quanto ao ponto de que este juízo não considerou o diferencial de altitude 

entre a área pulverizada e a área do autor, a tese da embargante também 

não procede.

Na sentença, a tese restou afastada em razão das provas orais que 

confirmaram o equívoco na aplicação AÉREA dos produtos, que afetaram 

a propriedade do autor por derivação, fenômeno que pode alcançar 

grandes diferenças de altura e distância.

A propósito, segue trecho da sentença:

“(...) em seu depoimento prestado em juízo o Engenheiro Agrônomo 

Yasuzo Ozeki, responsável pelo Parecer Técnico acostado à 

contestação, confirmou o uso do produto químico AMINOL (2,4 - D), não 

deixando margem de dúvidas acerca do tema:

“(...) ESSE PRODUTO QUE ELES USARAM TEM UMA AÇÃO MUITO FORTE 

SOBRE ESSA PLANTA (ALGODÃO) (...) Esse 2,4-D é um produto 

hormonal e causa/provoca uma reação na planta chamada “Epinastia”, um 

tipo de câncer deixando as células das plantas com crescimento 

desordenado (...) o AMINOL é uma das marcas comerciais do 2,4-D (...)”

(...) as provas testemunhais e documentais não deixam qualquer margem 

de dúvida quanto à aplicação do herbicida AMINOL (2,4-D) na Fazenda 

São Luiz por parte dos réus, inclusive, de forma inadequada, ou seja, via 

PULVERIZAÇÃO AÉREA.

A testemunha arrolada pela própria requerida AGROER, o Engenheiro 

Agrônomo Yasuzo Ozeki, Especialista em Pulverização e autor do relatório 

técnico apresentado com a defesa da ré, foi crucial para demonstrar o 

uso e a maneira inadequada na aplicação do herbicida AMINOL (2,4-D) na 

área pulverizada, de forma a causar o fenômeno conhecido como 

“deriva”, verbis:

“(...) Que foi solicitado pela Agroer para verificar o que aconteceu na área 

(...). Que foi feito um trabalho de pulverização em pastagem, próxima a 

propriedade do Sr. Schneider e por questões meteorológicas teve uma 

derivação do produto e afetou a cultura do algodão, não sabendo indicar o 

quantum do prejuízo (...) porque mais próximo da área (aplicação do 

herbicida na pastagem) o dano foi maior e à medida que se afastava da 

área o dano nas plantas (algodão) ia diminuindo. (...) Que o parecer foi 

elaborado 30/60 depois a ocorrência do fato”. Perguntada pelo advogado 

da ré se esteve na área na companhia do autor, a testemunha respondeu: 

“Sim, rodamos toda a área a fim de verificar como estava a lavoura. Ele me 

mostrou uma área que NA ÉPOCA DO PLANTIO HOUVE OUTRA DERIVA 

QUE AFETOU UMA PARTE PEQUENA DA LAVOURA, ORIGINADA DE UMA 

FAZENDA ACERCA DE 10/KM DA PLANTAÇÃO, SENDO QUE NESSA 

PARTE DA ÁREA AS PLANTAS TINHAM DESAPARECIDO, FATO 

CONSTATADO PELO INFORMANTE. (...)”

 Quanto à distância entre as áreas pulverizadas e a propriedade do autor, 

além da suposta ausência de contaminação da área da reserva de mata 

que fica entre as duas áreas em questão, a sentença também afastou a 

tese, com fundamento nas provas testemunhais.

Segue o trecho da decisão:

“(...) Corroborando com os demais depoimentos técnicos, a testemunha 

Creosmar Dourado Boa Sorte, vizinho das propriedades dos litigantes, 

acerca dos fatos, relatou:

 “Que o avião fazia manobra sobre sua casa. Que plantava só para 

consumo (mamão, mandioca, banana, abobrinha... mas na época acabou 

tudo (...). Que ficou sabendo que todos os vizinhos foram prejudicados, 

mas não levaram a reclamação pra frente (...)”.

Deste modo, a irresignação da embargante em face do conteúdo da 

decisão deve ser expressada por meio do recurso cabível.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob 

pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a competência 

funcional para a reanálise da decisão judicial proferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – 
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PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os 

embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria 

arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015. Sendo 

interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de 

declaração deve ser conhecido e rejeitado.” (TJMT – ED nº 38.517/17 – 

Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 5ª Câm. Cív. – j. 03/05/17 – DJE 

08/05/17).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – 

ENTENDIMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER 

INFRINGENTE – Devem ser rejeitados os embargos que tão-só objetivam 

nova discussão da controvérsia, com o propósito de imprimir caráter 

modificativo ao recurso, se ausente qualquer das hipóteses elencadas no 

artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – 

EDRESP 330005 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos por Nutripura Nutrição Animal e Agroer – Aviação Agrícola 

Ltda-EPP às refs. 270 e 271.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86955 Nr: 5598-63.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCIO GONÇALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, 

pelos fatos e fundamentos supracitados. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8° do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade a rigor do art. 

98, § 3°, do mesmo Codex.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com baixa na distr ibu ição.Publ ique-se.Regist re-se . 

Intime-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 120872 Nr: 6047-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIONE RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilton Gomes Rodrigues - 

OAB:14.443, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 Envio para o DJE para intimar os advogados da Decisão da 1ª Vcrim Ouro 

Preto do Oeste/RO servindo como Ofício, a qual informa que a CP foi 

distribuída sob n. 0001788-24.2018.8.22.0004 p oitiva de testemunha e 

designada aud para o dia 28/02/2019 às10h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 122074 Nr: 6565-40.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Civil de Jaciara/MT - João 

Paulo Praisner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de apreciação em qualquer fase processual, quer por provocação da 

parte, quer de ofício, o presente feito merece ser extinto. DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLVER O MÉRITO, a teor do 

art. 485, inciso VI, do NCPC c/c art. 3º, do Código de Processo Penal. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 68366 Nr: 11317-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR NELI 

MARIA DE ARAUJO pela prática do crime tipificado no artigo 339, cabeça, 

do Código Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDO DA SILVA D ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 17112213, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000556-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000556-45.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 17 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIDSON JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000048-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WIDSON JESUS DA SILVA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em 

desfavor de WIDSON JESUS DA SILVA. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, em razão 

da irregularidade da representação da empresa autora em audiência. DA 

REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Na hipótese, a parte autora se 

trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95, 

conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode demandar no 

sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ao passo que outras empresas 

não, mas, assim fazendo, deve se submeter às normas da Lei n.º 

9.099/95, dentre elas, o comparecimento pessoal aos atos do processo. É 

que a pesar da possibilidade das microempresas e empresas de pequeno 

porte figurarem como autoras no sistema dos juizados especiais cíveis, 

consoante o disposto no dispositivo supracitado e lei complementar 

123/2006, a faculdade de se fazer representar em audiência por 

prepostos limita-se às hipóteses em que atuem como rés, segundo 

inteligência do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas que a lei 

nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por meio de 

preposto, porém, frisa-se uma vez mais, somente quando litigarem no polo 

passivo, hipótese não verificada nos autos. Com efeito, o enunciado 141 

do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte 

autora classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego Paiva (ID 

13612720), não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se inadequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de 

ação na qual pretende a parte autora cobrar das demandadas o 

pagamento dos serviços prestados de impermeabilização, no valor de R$ 

21.000,00. A sentença declarou a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, fls. 140/143. Nos termos do Enunciado 141 do Fonaje, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente, não sendo possível a representação por advogado. Ainda 

que juntada procuração por instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a 

Lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por 

meio de preposto, somente quando litigarem no polo passivo, o que não é 

o caso dos autos. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA. INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO 

COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. 

EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA 

FIRMA INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE 

DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 14/10/2016) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO 

SÓCIO DIRIGENTE, INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO 

NO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 26/09/2017) Na ausência de comparecimento de representante 

legal da parte autora às audiências, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

08/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE 

SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO 

COMPARECEU A NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007133309, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, 

DEVENDO ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU 

PELO SÓCIO DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE 

ESTAVA REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. 

AUSÊNCIA DA DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 

51, I, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 

71007313950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - 

Comércio de Materiais para Construção Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. 

EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 

9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado (fls. 51-54) interposto pela parte autora em 

face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito por não 

ter a parte recorrida comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação, na qual se fez representar por preposto. Em síntese, sustenta 

não deva prevalecer o entendimento sufragado no Enunciado n. 141 do 

FONAJE, porquanto não se faz obrigatório o comparecimento pessoal do 

empresário individual nas audiências de conciliação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (fls. 55-58). As contrarrazões não 

foram apresentadas (fl. 66). III. Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a 

regra nos Juizados Especiais é que as partes compareçam pessoalmente 

às audiências. O § 4.º do referido artigo apresenta exceção à regra e 

autoriza que "o réu", sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 

possa ser representado por preposto credenciado munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Por se tratar de norma excepcional, deve ser interpretada de 

maneira restritiva. Assim, a representação por preposto é autorizada 

apenas quando a pessoa jurídica ou empresário individual figure no polo 

passivo. A interpretação da norma é referendada pelo Enunciado n. 141 

do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente". Acertada, portanto, a 

sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito por ter a parte 

recorrente, empresária individual, na qualidade de autora, deixado de 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, embora se tenha 

feito representar por preposto. IV. Precedente: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO 

REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. 

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento, com base no art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/1995. O d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 

141 do Fonaje, entendeu que a autora deveria ter sido representada na 

audiência de instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs 

recurso. Após discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as 

partes podem ser representadas em audiência por preposto com poderes 

para transigir, invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. 

Alega que o referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem 

contrarrazões. Não assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o 

art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe 

um microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 468 de 798



aplicadas à luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover 

o contato direto entre as partes e as provas. A presença das partes será 

exigida em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de 

formalismo, pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos 

Juizados: a resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da 

conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do 

contato direto do juiz com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com 

vistas a atingir essa finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado 

n. 141 do Fonaje. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a parte 

recorrente, deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram 

apresentadas contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 

20130910088066ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira 

de entendimento: Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315; Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: 

LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 

20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem 

honorários, ante a ausência de contrarrazões. VI. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Acórdão CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 

20161210029109 DF 0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 

524/526). Por essa razão, considerando a inexistência de acordo nos 

autos, bem como, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com base no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. ADVIRTO à parte ora Embargante, por fim, 

que a oposição de embargos de declaração com fins meramente 

protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, conforme previsão 

expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO 

ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – 

INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS 

- APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo 

erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2 – O 

oferecimento de embargos de declaração manifestamente 

procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 

1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) Assim, a extinção do feito 

sem o julgamento do mérito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. CONDENO a parte promovente 

ao pagamento das custas processuais, conforme orientação do 

Enunciado 28 do FONAJE, que deverão ser recolhidas antes de eventual 

novo ajuizamento desta ação. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NISVALDO TEODORO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000904-63.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 17 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000929-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOS SANTOS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000929-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GUSTAVO DOS SANTOS 

LACERDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar) proposta por 

GUSTAVO DOS SANTOS LACERDA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. 

Em suma, afirma a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 274,42 (duzentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), contrato n. 

0289982342. A reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a 

reclamante contratou os serviços da empresa ré, vinculado à linha de 

telefone n.º (66) 99608-5402, habilitada em 26/09/2016. Alega que a 

autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 
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impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante 

cumulativamente requer a condenação de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Verifico a parte Reclamante possui 

outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, é superveniente à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outro apontamento posterior, como no presente 

caso, é levado em consideração para fixação do quantum, dentro dos 

parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto à litigância 

de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no 

caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Com relação ao 

pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência 

de débito da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 274,42 

(duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos); - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000980-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WIDSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000980-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WIDSON JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (liminar), proposta por 

WIDSON JESUS DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

(VIVOS/A). Em suma, afirma a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

93,26 (noventa e três reais e vinte e seis centavos), data de inclusão em 

12/04/2018, contrato n. 0286250985. A reclamada, em sua peça de 

defesa, afirma relação entre as partes transcorreu normalmente, tendo a 

Parte Autora efetuado o pagamento das faturas, contudo, a autora deixou 

de efetuar o pagamento das faturas dos meses de novembro, dezembro 

de 2017 e janeiro de 2018, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta: documentos pessoais, Termos de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP, Contratos de Permanência por Beneficio (Id 14562300), 

cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constatam se idênticas aquelas 

lançadas no documento de identificação, procuração, declarações e no 

termo de audiência conciliação, e que, por sua vez, não foram 

impugnados, restando incontroverso a contratação, não tendo o 

reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica e débitos, bem assim de configuração de danos morais. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, OPINO 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, 

fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, 
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consoante art. 81, caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da 

reclamada, para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito 

pendente no importe apresentado de R$ 93,26 (noventa e três reais e 

vinte e seis centavos), devendo a importância ser atualizada 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, ficando a 

Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001643-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JACKSON DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamento e decido. Da análise dos autos, verifica se que 

intimada a parte Reclamante para manifestar (Id 14328521), através do 

representante legal, que quedou se inerte (Id 14796943). Por conseguinte, 

desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem qualquer 

providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001689-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE SOARES PINA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO, proposta por ALINE 

SOARES PINA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Em suma, afirma a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa 

e sete centavos), contrato n. 0313208422. Em suma, a reclamada, em sua 

peça de defesa, noticia que autora habilitou a linha telefônica de nº 

habilitou a linha telefônica nº (66) 99996-4735, em 10.06.2017, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais. Alega que a autora deixou de 

efetuar o pagamento das faturas aos meses de novembro de 2017 a 

janeiro de 2018, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, com relação ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito, ora 

discutido, no valor de R$ 109,97 (cento e nove reais e noventa e sete 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000962-66.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HAYLLA LORAINE SILVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

As partes informaram por meio da petição digitalizada (Id 15239020), que 

firmaram acordo e requerem a sua homologação. Pelo exposto, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas partes e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido pela extinção 

do processo, com resolução do mérito. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOLANGE FRIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001691-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDREIA SOLANGE FRIZO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Mérito. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO proposta por ANDREIA SOLANGE FRIZO em face 

TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte requerente que não possui 

vinculo comercial junto à empresa reclamada, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela empresa ré, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

457,99 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), contrato n. 0246140842. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que autora habilitou a linha telefônica de nº habilitou a 

linha telefônica nº (65) 99669-0579, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A reclamada apresentou com a contesta: documento pessoal, Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por 

Beneficio (Id 15322910), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constatam se idênticas aquelas lançadas no documento de identificação, 

procuração, declarações e no termo de audiência conciliação, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, oposto a pretensão 

do autor em sede de impugnação, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica e débitos, bem assim de configuração de danos morais. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao 

pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a existência de 

débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente no valor 

discutido, objeto da demanda. Ante o exposto, OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. E, ainda, OPINO por CONDENÁ-LA ao pagamento das 

custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. E ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da reclamada, para condenar a 

parte reclamante ao pagamento de seu débito pendente no importe 

apresentado de R$ 457,99 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), referente ao débito negativado, devendo a 

importância ser atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada autorizada a 

emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em julgado, ao 
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arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000824-02.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Analisando o conjunto 

fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação (Id 15424087). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juíz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DE SOUZA ROBAINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000403-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MICHELE DE SOUZA ROBAINA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de MICHELE DE SOUZA ROBAINA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.055,11 

(um mil cinquenta e cinco reais e onze centavos), não adimplida pela parte 

reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento 

comercial. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do documento de ID 15154462, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante trata de 

Microempresa, restando demonstrado tal enquadramento nos autos. O 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por seu Sócio Proprietário Sr. 

Mauro Aloizio Florentino (ID 15154462), não havendo nenhum óbice à 

continuidade do presente feito. Assim, tenho que a representação da 

parte autora no feito encontra-se adequada, máxime quando analisado em 

conjunto com as demais regras que orientam os processos dos Juizados 

Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte reclamada, embora tenha sido devidamente citada a comparecer 

em audiência, não se fez presente, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado 

nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados 

Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de Juizado 

Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 
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demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 12220202, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 1.055,11 (um mil cinquenta e cinco 

reais e onze centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 1.055,11 (um mil cinquenta e cinco reais e onze 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor 

que deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CASAROTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000425-07.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JAQUELINE CASAROTTO Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em 

desfavor de JAQUELINE CASAROTTO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, em razão 

da irregularidade da representação da empresa autora em audiência. DA 

REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Na hipótese, a parte autora se 

trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95, 

conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode demandar no 

sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ao passo que outras empresas 

não, mas, assim fazendo, deve se submeter às normas da Lei n.º 

9.099/95, dentre elas, o comparecimento pessoal aos atos do processo. É 

que a pesar da possibilidade das microempresas e empresas de pequeno 

porte figurarem como autoras no sistema dos juizados especiais cíveis, 

consoante o disposto no dispositivo supracitado e lei complementar 

123/2006, a faculdade de se fazer representar em audiência por 

prepostos limita-se às hipóteses em que atuem como rés, segundo 

inteligência do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas que a lei 

nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por meio de 

preposto, porém, frisa-se uma vez mais, somente quando litigarem no polo 

passivo, hipótese não verificada nos autos. Com efeito, o enunciado 141 

do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte 

autora classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego Paiva (ID 

13903259), não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se inadequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de 

ação na qual pretende a parte autora cobrar das demandadas o 

pagamento dos serviços prestados de impermeabilização, no valor de R$ 

21.000,00. A sentença declarou a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, fls. 140/143. Nos termos do Enunciado 141 do Fonaje, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente, não sendo possível a representação por advogado. Ainda 

que juntada procuração por instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a 

Lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por 

meio de preposto, somente quando litigarem no polo passivo, o que não é 

o caso dos autos. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA. INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO 

COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. 

EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA 

FIRMA INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE 

DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 14/10/2016) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO 

SÓCIO DIRIGENTE, INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO 

NO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 
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Julgado em 26/09/2017) Na ausência de comparecimento de representante 

legal da parte autora às audiências, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

08/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE 

SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO 

COMPARECEU A NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007133309, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, 

DEVENDO ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU 

PELO SÓCIO DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE 

ESTAVA REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. 

AUSÊNCIA DA DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 

51, I, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 

71007313950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - 

Comércio de Materiais para Construção Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. 

EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 

9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado (fls. 51-54) interposto pela parte autora em 

face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito por não 

ter a parte recorrida comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação, na qual se fez representar por preposto. Em síntese, sustenta 

não deva prevalecer o entendimento sufragado no Enunciado n. 141 do 

FONAJE, porquanto não se faz obrigatório o comparecimento pessoal do 

empresário individual nas audiências de conciliação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (fls. 55-58). As contrarrazões não 

foram apresentadas (fl. 66). III. Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a 

regra nos Juizados Especiais é que as partes compareçam pessoalmente 

às audiências. O § 4.º do referido artigo apresenta exceção à regra e 

autoriza que "o réu", sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 

possa ser representado por preposto credenciado munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Por se tratar de norma excepcional, deve ser interpretada de 

maneira restritiva. Assim, a representação por preposto é autorizada 

apenas quando a pessoa jurídica ou empresário individual figure no polo 

passivo. A interpretação da norma é referendada pelo Enunciado n. 141 

do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente". Acertada, portanto, a 

sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito por ter a parte 

recorrente, empresária individual, na qualidade de autora, deixado de 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, embora se tenha 

feito representar por preposto. IV. Precedente: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO 

REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. 

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento, com base no art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/1995. O d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 

141 do Fonaje, entendeu que a autora deveria ter sido representada na 

audiência de instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs 

recurso. Após discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as 

partes podem ser representadas em audiência por preposto com poderes 

para transigir, invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. 

Alega que o referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem 

contrarrazões. Não assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o 

art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe 

um microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e 

aplicadas à luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover 

o contato direto entre as partes e as provas. A presença das partes será 

exigida em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de 

formalismo, pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos 

Juizados: a resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da 

conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do 

contato direto do juiz com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com 

vistas a atingir essa finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado 

n. 141 do Fonaje. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a parte 

recorrente, deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram 

apresentadas contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 

20130910088066ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira 

de entendimento: Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315; Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: 

LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 

20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem 

honorários, ante a ausência de contrarrazões. VI. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Acórdão CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 

20161210029109 DF 0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 

524/526). Por essa razão, considerando a inexistência de acordo nos 

autos, bem como, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com base no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. ADVIRTO à parte, por fim, que a oposição 

de embargos de declaração com fins meramente protelatórios poderá 

ensejar a aplicação de multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 

1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

– VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA 

NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO 

COLEGIADA CLARA E COERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA – 

EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o 

julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de 

declaração é medida que se impõe. 2 – O oferecimento de embargos de 

declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 

06/12/2018) Assim, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação do Enunciado 28 do FONAJE, que deverão ser 

recolhidas antes de eventual novo ajuizamento desta ação. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 
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deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/02/2019 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE GOMES DAS CHAGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003444-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-42.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FERNANDES (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO ALVES DE SANTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKAIVER ALVES DE SANTANA OAB - MS21713 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16588680 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIZE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000828-39.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 
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conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) ANA PAULA 

PAIXÃO GERALDINO Gestora Judiciária - Portaria nº 03/2014 Jaciara, 17 

de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para no prazo de 05 dias indicar endereço para 

localização do veículo, já que nos autos constam dois endereços, um em 

SP e outro em MS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte Autora devidamente 

intimada conforme id n. 16793874 não se manifestou nos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MILITAO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica conforme DJE n. 10389, disponibilizado em 

05/12/2018 e publicado em 06/12/2018 não se manifestou nos presentes 

autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 dias 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16320690 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR FRANCISCO SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Nso termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para no prazo de 05 dias juntar cálculo atualizado conforme 

determinação de item 1 da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010986-15.2010.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA (EXECUTADO)

MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010986-15.2010.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE GERALDINI EXECUTADO: 

EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA, MAJAC - MATADOURO, 

ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA Vistos, etc. Intime-se a 

parte executada da penhora realizada, certificando-se o interesse desta 

na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º 

da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade 

em que a parte executada poderá se opor à penhora. Após, manifeste-se 

o exequente requerendo o que de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-65.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUALLCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANNA HECK BORGES FONSECA OAB - RS68168 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010012-65.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE MARIA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: DUALLCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA. Vistos, 

etc. Acolho o pedido da parte reclamante e determino a intimação da 

reclamada a justificar seu pleito no prazo de cinco dias. Após, nada sendo 

requerido, tornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GALEANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003144-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JULIO CESAR GALEANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao 

poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua 

residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte 
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na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000645-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17134737 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000214-34.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 17 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001043-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONAY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001043-15.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 17 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 17133949 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 17133949 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 
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das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVALDO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os para intimação das 

Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, tendo em vista o 

mandado de id n. 17132295, conforme decisão retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000183-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ALISON DE JESUS NUNES Vistos e etc, Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração opostos por FLORENTINO & 

CASTELINI LTDA - ME, contra decisão proferida no presente feito, que 

move em face de ALISON DE JESUS NUNES. Os Embargos de Declaração 

são instrumento processual idôneo para sanar obscuridade, contradição 

ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: 

Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Neste contexto, 

observa-se o pedido da parte embargante, consiste no inconformismo com 

a decisão que determinou a apresentação de provas concretas acerca da 

impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais ou 

realizar o recolhimento do preparo, sob o fundamento de não apreciação 

do pedido de suspensão do processo. Em que pese a sustentação de 

omissão pela parte embargante, verifico que o pano de fundo extrapola as 

hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a 

reforma da decisão e não sanar eventual vício. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO 

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER 

INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO 

CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em 

conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para 

seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 

3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, 

manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é 

incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios 

pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito 

manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, 

justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 

2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg 

no AREsp598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios 

mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o 

resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl 

no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) 

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e 

não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve 

permanecer inalterada. O objetivo dos embargos de declaração é 

oportunizar aperfeiçoamento de manifestação judicial eivada de ponto 

obscuro, contraditório ou omisso. Ainda, para corrigir erro material. Não há 

o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a decisão não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandante mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Não 

obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os 

documentos juntados pela parte embargante foram analisados em sua 

integralidade, não havendo nos autos qualquer documento que demonstre 

a existência de Recurso Repetitivo. Ora, analisando detidamente os autos, 

não há qualquer comprovação quanto a existência de Recurso Repetitivo, 

e ainda, não há qualquer decisão de Tribunal determinando a suspensão 

de processos, nos termos do que disciplina o art. 1.037, II do CPC. 

Ademais, a matéria suscitada pela parte embargante, em verdade, trata de 

matéria afetada ao Recurso Inominado interposto, de modo que a e. Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso é que deve se manifestar sob tal 

questão. Por fim, ainda que despiciendo qualquer outro retoque, no que 

tange as decisões proferidas anteriormente, cumpre reforçar o quanto já 

decidido. Na hipótese, a parte embargante se trata de pessoa jurídica 

enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95, conforme documentos 

que acompanham a inicial. Logo, pode demandar no sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis, ao passo que outras empresas não, mas, assim 

fazendo, deve se submeter às normas da Lei n.º 9.099/95, dentre elas, o 

comparecimento pessoal aos atos do processo. É que a pesar da 

possibilidade das microempresas e empresas de pequeno porte figurarem 

como autoras no sistema dos juizados especiais cíveis, consoante o 

disposto no dispositivo supracitado e lei complementar 123/2006, a 

faculdade de se fazer representar em audiência por prepostos limita-se às 

hipóteses em que atuem como rés, segundo inteligência do art. 9º, § 4º, da 
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Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas que a lei nº 9.099/95 possibilita a 

representação das pessoas jurídicas, por meio de preposto, porém, 

frisa-se uma vez mais, somente quando litigarem no polo passivo, hipótese 

não verificada nos autos. Com efeito, o enunciado 141 do FONAJE dispõe 

que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte embargante 

classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego Paiva (ID 

14428804), não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da empresa 

Embargantes no feito encontra-se inadequada, máxime quando analisado 

em conjunto com as demais regras que orientam os processos dos 

Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de ação na qual pretende a parte 

autora cobrar das demandadas o pagamento dos serviços prestados de 

impermeabilização, no valor de R$ 21.000,00. A sentença declarou a 

extinção da ação, sem resolução do mérito, fls. 140/143. Nos termos do 

Enunciado 141 do Fonaje, a microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente, não sendo possível a 

representação por advogado. Ainda que juntada procuração por 

instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a Lei nº 9.099/95 possibilita a 

representação das pessoas jurídicas, por meio de preposto, somente 

quando litigarem no polo passivo, o que não é o caso dos autos. A 

respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. 

INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO COMPARECIMENTO 

PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA 

PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA FIRMA 

INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, SÓCIO-ADMINISTRADOR. 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE 

PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença confirmada. Recurso 

improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 14/10/2016) 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO REPRESENTANTE 

LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO SÓCIO DIRIGENTE, 

INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 141 DO 

FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO NO ART. 51, I, DA LEI 

Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/09/2017) Na 

ausência de comparecimento de representante legal da parte autora às 

audiências, a extinção do feito, sem resolução do mérito, se impõe. 

SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 08/08/2018) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE SE TRATA DE PESSOA 

JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO COMPARECEU A 

NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE 

PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007133309, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA EM 

AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, DEVENDO ESTAR 

REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU PELO SÓCIO 

DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE ESTAVA 

REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. AUSÊNCIA DA 

DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 51, I, DA LEI N. 

9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 71007313950 RS, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA 

FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO 

FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM 

AUDIÊNCIA. DEVIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 1ª 

Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao 

recurso de Depósito Rolândia - Comércio de Materiais para Construção 

Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina 

- Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO 

ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado (fls. 

51-54) interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o 

feito sem apreciação de mérito por não ter a parte recorrida comparecido 

pessoalmente à audiência de conciliação, na qual se fez representar por 

preposto. Em síntese, sustenta não deva prevalecer o entendimento 

sufragado no Enunciado n. 141 do FONAJE, porquanto não se faz 

obrigatório o comparecimento pessoal do empresário individual nas 

audiências de conciliação. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo 

regular (fls. 55-58). As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 66). III. 

Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a regra nos Juizados Especiais é 

que as partes compareçam pessoalmente às audiências. O § 4.º do 

referido artigo apresenta exceção à regra e autoriza que "o réu", sendo 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, possa ser representado por 

preposto credenciado munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Por se tratar de 

norma excepcional, deve ser interpretada de maneira restritiva. Assim, a 

representação por preposto é autorizada apenas quando a pessoa 

jurídica ou empresário individual figure no polo passivo. A interpretação da 

norma é referendada pelo Enunciado n. 141 do FONAJE: "A microempresa 

e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente". Acertada, portanto, a sentença que extinguiu o feito sem 

apreciação do mérito por ter a parte recorrente, empresária individual, na 

qualidade de autora, deixado de comparecer pessoalmente à audiência de 

conciliação, embora se tenha feito representar por preposto. IV. 

Precedente: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO REPRESENTADA POR SÓCIO 

GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO. 

Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que extinguiu o 

processo sem julgamento, com base no art. 51, I, da Lei n. 9.099/1995. O 

d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 141 do Fonaje, 

entendeu que a autora deveria ter sido representada na audiência de 

instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs recurso. Após 

discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as partes podem 

ser representadas em audiência por preposto com poderes para transigir, 

invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. Alega que o 

referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem contrarrazões. Não 

assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o art. 277, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe um 

microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e aplicadas à 

luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover o contato 

direto entre as partes e as provas. A presença das partes será exigida 

em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de formalismo, 

pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos Juizados: a 

resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da conciliação, seja 

pela facilitação da produção de provas, em razão do contato direto do juiz 

com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com vistas a atingir essa 

finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado n. 141 do Fonaje. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença 

por seus próprios fundamentos. Vencida a parte recorrente, deverá arcar 

com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram apresentadas 

contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei n. 9.099, de 26 

de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 20130910088066ACJ, Relator: 

HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/12/2013, Publicado 

no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira de entendimento: 

Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES 

DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 
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Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315; 

Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, Publicado no DJE: 

21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença 

mantida. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de 

contrarrazões. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Acórdão CONHECIDO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 20161210029109 DF 

0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data 

de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 524/526). Não bastasse a expressa 

exigência legal ao comparecimento pessoal da parte reclamante, ainda 

quando pessoa jurídica, verifica-se que esta atende aos Princípios que 

regem o microssistema, uma vez que possibilita a oralidade e simplicidade, 

bem como viabilizar a conciliação. Aliás, obedece ao mandamento 

Constitucional que garante o atendimento diferenciado as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, facultando a estas demandar nos Juizados 

Especiais enquanto outras pessoas jurídica não podem, desde que se 

sujeitem às regras peculiares. É dizer, para colher o bônus, deve a parte 

acolher os ônus do rito. Por essa razão, considerando a inexistência de 

acordo nos autos, bem como, não havendo demonstração de que a 

representante da empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo 

referido enunciado, é que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, com 

base no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido, verifico que 

inexistem motivos para a suspensão do presente feito, ou ainda, revisão 

das decisões anteriores. ADVIRTO à parte ora Embargante, por fim, que a 

oposição de novos embargos de declaração com fins meramente 

protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, conforme previsão 

expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO 

ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – 

INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS 

- APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo 

erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2 – O 

oferecimento de embargos de declaração manifestamente 

procrastinatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 

1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) Assim, não vislumbro a 

existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a 

parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição 

do recurso previsto em Lei. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO os 

embargos de declaração opostos. DETERMINO a parte postulante que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente comprovação do 

recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, sob pena de deserção. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002922-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DORILÊO CÂNDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002922-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a realização de 

acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, cumpre ao 

magistrado promover, a qualquer tempo, autocomposição. Tendo em vista 

que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em consequência, 

JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do artigo 487, 

III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAJILA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001788-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO EXECUTADO: NAJILA CARDOSO DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000142-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: BRUNA FRANCISCA DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em desfavor de BRUNA FRANCISCA DA SILVA. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, 

em razão da irregularidade da representação da empresa autora em 

audiência. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Na hipótese, a parte 

autora se trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da 

Lei 9.099/95, conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode 

demandar no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ao passo que outras 

empresas não, mas, assim fazendo, deve se submeter às normas da Lei 

n.º 9.099/95, dentre elas, o comparecimento pessoal aos atos do 

processo. É que a pesar da possibilidade das microempresas e empresas 
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de pequeno porte figurarem como autoras no sistema dos juizados 

especiais cíveis, consoante o disposto no dispositivo supracitado e lei 

complementar 123/2006, a faculdade de se fazer representar em 

audiência por prepostos limita-se às hipóteses em que atuem como rés, 

segundo inteligência do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas 

que a lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, 

por meio de preposto, porém, frisa-se uma vez mais, somente quando 

litigarem no polo passivo, hipótese não verificada nos autos. Com efeito, o 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego 

Paiva (ID 13900159), não havendo demonstração de que a representante 

da empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se inadequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de 

ação na qual pretende a parte autora cobrar das demandadas o 

pagamento dos serviços prestados de impermeabilização, no valor de R$ 

21.000,00. A sentença declarou a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, fls. 140/143. Nos termos do Enunciado 141 do Fonaje, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente, não sendo possível a representação por advogado. Ainda 

que juntada procuração por instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a 

Lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por 

meio de preposto, somente quando litigarem no polo passivo, o que não é 

o caso dos autos. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA. INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO 

COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. 

EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA 

FIRMA INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE 

DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 14/10/2016) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO 

SÓCIO DIRIGENTE, INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO 

NO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 26/09/2017) Na ausência de comparecimento de representante 

legal da parte autora às audiências, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

08/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE 

SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO 

COMPARECEU A NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007133309, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, 

DEVENDO ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU 

PELO SÓCIO DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE 

ESTAVA REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. 

AUSÊNCIA DA DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 

51, I, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 

71007313950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - 

Comércio de Materiais para Construção Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. 

EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 

9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado (fls. 51-54) interposto pela parte autora em 

face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito por não 

ter a parte recorrida comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação, na qual se fez representar por preposto. Em síntese, sustenta 

não deva prevalecer o entendimento sufragado no Enunciado n. 141 do 

FONAJE, porquanto não se faz obrigatório o comparecimento pessoal do 

empresário individual nas audiências de conciliação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (fls. 55-58). As contrarrazões não 

foram apresentadas (fl. 66). III. Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a 

regra nos Juizados Especiais é que as partes compareçam pessoalmente 

às audiências. O § 4.º do referido artigo apresenta exceção à regra e 

autoriza que "o réu", sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 

possa ser representado por preposto credenciado munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Por se tratar de norma excepcional, deve ser interpretada de 

maneira restritiva. Assim, a representação por preposto é autorizada 

apenas quando a pessoa jurídica ou empresário individual figure no polo 

passivo. A interpretação da norma é referendada pelo Enunciado n. 141 

do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente". Acertada, portanto, a 

sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito por ter a parte 

recorrente, empresária individual, na qualidade de autora, deixado de 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, embora se tenha 

feito representar por preposto. IV. Precedente: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO 

REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. 

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento, com base no art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/1995. O d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 

141 do Fonaje, entendeu que a autora deveria ter sido representada na 

audiência de instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs 

recurso. Após discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as 

partes podem ser representadas em audiência por preposto com poderes 

para transigir, invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. 

Alega que o referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem 

contrarrazões. Não assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o 

art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe 

um microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e 

aplicadas à luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover 

o contato direto entre as partes e as provas. A presença das partes será 

exigida em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de 

formalismo, pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos 

Juizados: a resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da 

conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do 

contato direto do juiz com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com 

vistas a atingir essa finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado 

n. 141 do Fonaje. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a parte 

recorrente, deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram 

apresentadas contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 

20130910088066ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 
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10/12/2013, Publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira 

de entendimento: Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315; Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: 

LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 

20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem 

honorários, ante a ausência de contrarrazões. VI. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Acórdão CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 

20161210029109 DF 0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 

524/526). Por essa razão, considerando a inexistência de acordo nos 

autos, bem como, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com base no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. ADVIRTO à parte, por fim, que a oposição 

de embargos de declaração com fins meramente protelatórios poderá 

ensejar a aplicação de multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 

1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

– VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA 

NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO 

COLEGIADA CLARA E COERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA – 

EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o 

julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de 

declaração é medida que se impõe. 2 – O oferecimento de embargos de 

declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 

06/12/2018) Assim, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação do Enunciado 28 do FONAJE, que deverão ser 

recolhidas antes de eventual novo ajuizamento desta ação. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CRISTINA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000140-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANGELICA CRISTINA VIEIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em desfavor de ANGELICA CRISTINA VIEIRA. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, 

em razão da irregularidade da representação da empresa autora em 

audiência. DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Na hipótese, a parte 

autora se trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da 

Lei 9.099/95, conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode 

demandar no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ao passo que outras 

empresas não, mas, assim fazendo, deve se submeter às normas da Lei 

n.º 9.099/95, dentre elas, o comparecimento pessoal aos atos do 

processo. É que a pesar da possibilidade das microempresas e empresas 

de pequeno porte figurarem como autoras no sistema dos juizados 

especiais cíveis, consoante o disposto no dispositivo supracitado e lei 

complementar 123/2006, a faculdade de se fazer representar em 

audiência por prepostos limita-se às hipóteses em que atuem como rés, 

segundo inteligência do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas 

que a lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, 

por meio de preposto, porém, frisa-se uma vez mais, somente quando 

litigarem no polo passivo, hipótese não verificada nos autos. Com efeito, o 

enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em 

análise, a parte autora classificada como Microempresa, compareceu em 

audiência de conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego 

Paiva (ID 13887811), não havendo demonstração de que a representante 

da empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se inadequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de 

ação na qual pretende a parte autora cobrar das demandadas o 

pagamento dos serviços prestados de impermeabilização, no valor de R$ 

21.000,00. A sentença declarou a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, fls. 140/143. Nos termos do Enunciado 141 do Fonaje, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente, não sendo possível a representação por advogado. Ainda 

que juntada procuração por instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a 

Lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por 

meio de preposto, somente quando litigarem no polo passivo, o que não é 

o caso dos autos. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA. INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO 

COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. 

EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA 

FIRMA INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE 

DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 14/10/2016) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO 

SÓCIO DIRIGENTE, INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO 

NO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 26/09/2017) Na ausência de comparecimento de representante 

legal da parte autora às audiências, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

08/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE 

SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO 

COMPARECEU A NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 
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71007133309, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, 

DEVENDO ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU 

PELO SÓCIO DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE 

ESTAVA REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. 

AUSÊNCIA DA DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 

51, I, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 

71007313950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - 

Comércio de Materiais para Construção Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. 

EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 

9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado (fls. 51-54) interposto pela parte autora em 

face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito por não 

ter a parte recorrida comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação, na qual se fez representar por preposto. Em síntese, sustenta 

não deva prevalecer o entendimento sufragado no Enunciado n. 141 do 

FONAJE, porquanto não se faz obrigatório o comparecimento pessoal do 

empresário individual nas audiências de conciliação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (fls. 55-58). As contrarrazões não 

foram apresentadas (fl. 66). III. Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a 

regra nos Juizados Especiais é que as partes compareçam pessoalmente 

às audiências. O § 4.º do referido artigo apresenta exceção à regra e 

autoriza que "o réu", sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 

possa ser representado por preposto credenciado munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Por se tratar de norma excepcional, deve ser interpretada de 

maneira restritiva. Assim, a representação por preposto é autorizada 

apenas quando a pessoa jurídica ou empresário individual figure no polo 

passivo. A interpretação da norma é referendada pelo Enunciado n. 141 

do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente". Acertada, portanto, a 

sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito por ter a parte 

recorrente, empresária individual, na qualidade de autora, deixado de 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, embora se tenha 

feito representar por preposto. IV. Precedente: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO 

REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. 

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento, com base no art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/1995. O d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 

141 do Fonaje, entendeu que a autora deveria ter sido representada na 

audiência de instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs 

recurso. Após discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as 

partes podem ser representadas em audiência por preposto com poderes 

para transigir, invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. 

Alega que o referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem 

contrarrazões. Não assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o 

art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe 

um microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e 

aplicadas à luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover 

o contato direto entre as partes e as provas. A presença das partes será 

exigida em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de 

formalismo, pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos 

Juizados: a resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da 

conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do 

contato direto do juiz com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com 

vistas a atingir essa finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado 

n. 141 do Fonaje. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a parte 

recorrente, deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram 

apresentadas contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 

20130910088066ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira 

de entendimento: Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315; Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: 

LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 

20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem 

honorários, ante a ausência de contrarrazões. VI. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Acórdão CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 

20161210029109 DF 0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 

524/526). Por essa razão, considerando a inexistência de acordo nos 

autos, bem como, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com base no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. ADVIRTO à parte, por fim, que a oposição 

de embargos de declaração com fins meramente protelatórios poderá 

ensejar a aplicação de multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 

1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

– VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA 

NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO 

COLEGIADA CLARA E COERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA – 

EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o 

julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de 

declaração é medida que se impõe. 2 – O oferecimento de embargos de 

declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 

06/12/2018) Assim, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação do Enunciado 28 do FONAJE, que deverão ser 

recolhidas antes de eventual novo ajuizamento desta ação. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM BATISTA NETA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 484 de 798



Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000909-22.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: CARMEM BATISTA NETA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em 

desfavor de CARMEM BATISTA NETA. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a nulidade do processo, em razão 

da irregularidade da representação da empresa autora em audiência. DA 

REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA Na hipótese, a parte autora se 

trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95, 

conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode demandar no 

sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ao passo que outras empresas 

não, mas, assim fazendo, deve se submeter às normas da Lei n.º 

9.099/95, dentre elas, o comparecimento pessoal aos atos do processo. É 

que a pesar da possibilidade das microempresas e empresas de pequeno 

porte figurarem como autoras no sistema dos juizados especiais cíveis, 

consoante o disposto no dispositivo supracitado e lei complementar 

123/2006, a faculdade de se fazer representar em audiência por 

prepostos limita-se às hipóteses em que atuem como rés, segundo 

inteligência do art. 9º, § 4º, da Lei 9.099/95. Ora, não há dúvidas que a lei 

nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por meio de 

preposto, porém, frisa-se uma vez mais, somente quando litigarem no polo 

passivo, hipótese não verificada nos autos. Com efeito, o enunciado 141 

do FONAJE dispõe que: “A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente”. No caso em análise, a parte 

autora classificada como Microempresa, compareceu em audiência de 

conciliação representada por Preposta, Sra. Vanessa Pego Paiva (ID 

14695236), não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado. Com efeito, tenho que a representação da parte autora no feito 

encontra-se inadequada, máxime quando analisado em conjunto com as 

demais regras que orientam os processos dos Juizados Especiais, bem 

como, a jurisprudência dominante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

AUTORA NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. Trata-se de 

ação na qual pretende a parte autora cobrar das demandadas o 

pagamento dos serviços prestados de impermeabilização, no valor de R$ 

21.000,00. A sentença declarou a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, fls. 140/143. Nos termos do Enunciado 141 do Fonaje, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente, não sendo possível a representação por advogado. Ainda 

que juntada procuração por instrumento público, fls. 39/40, o fato é que a 

Lei nº 9.099/95 possibilita a representação das pessoas jurídicas, por 

meio de preposto, somente quando litigarem no polo passivo, o que não é 

o caso dos autos. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. 

MICROEMPRESA. INTERVENÇÃO COMO PARTE AUTORA. ÔNUS DO 

COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. 

EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA 

FIRMA INDIVIDUAL OU, NO CASO DE MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. INVIABILIDADE 

DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO. PECULIARIDADES DO SISTEMA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. Sentença 

confirmada. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71006241087, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, 

Julgado em 14/10/2016) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA REPRESENTADA NOS AUTOS PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO 

SÓCIO DIRIGENTE, INCLUSIVE NAS AUDIÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. PROCESSO JULGADO EXTINTO, FULCRO 

NO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71007120009, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, 

Julgado em 26/09/2017) Na ausência de comparecimento de representante 

legal da parte autora às audiências, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECU RSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007859820, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

08/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA QUE 

SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE NÃO 

COMPARECEU A NENHUMA DAS AUDIÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 141 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007133309, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. REQUERENTE QUE É MICROEMPRESA, 

DEVENDO ESTAR REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU 

PELO SÓCIO DIRIGENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. AUTORA QUE 

ESTAVA REPRESENTADA POR PREPOSTO QUE SEQUER É SÓCIO. 

AUSÊNCIA DA DEMANDANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 

51, I, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS – Recurso Cível: 

71007313950 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. DEVIDA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 

28 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Depósito Rolândia - 

Comércio de Materiais para Construção Ltd. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013037-46.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 20.02.2017) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. 

EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. 

IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. § 4.º DO ART. 9.º DA LEI 

9.099/95. ENUNCIADO N.º 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Trata-se de recurso inominado (fls. 51-54) interposto pela parte autora em 

face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito por não 

ter a parte recorrida comparecido pessoalmente à audiência de 

conciliação, na qual se fez representar por preposto. Em síntese, sustenta 

não deva prevalecer o entendimento sufragado no Enunciado n. 141 do 

FONAJE, porquanto não se faz obrigatório o comparecimento pessoal do 

empresário individual nas audiências de conciliação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com preparo regular (fls. 55-58). As contrarrazões não 

foram apresentadas (fl. 66). III. Infere-se do art. 9.º da Lei 9.099/95 que a 

regra nos Juizados Especiais é que as partes compareçam pessoalmente 

às audiências. O § 4.º do referido artigo apresenta exceção à regra e 

autoriza que "o réu", sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, 

possa ser representado por preposto credenciado munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Por se tratar de norma excepcional, deve ser interpretada de 

maneira restritiva. Assim, a representação por preposto é autorizada 

apenas quando a pessoa jurídica ou empresário individual figure no polo 

passivo. A interpretação da norma é referendada pelo Enunciado n. 141 

do FONAJE: "A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente". Acertada, portanto, a 

sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito por ter a parte 

recorrente, empresária individual, na qualidade de autora, deixado de 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, embora se tenha 

feito representar por preposto. IV. Precedente: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTORA NÃO 

REPRESENTADA POR SÓCIO GERENTE. ENUNCIADO N. 141 DO FONAJE. 

RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença que extinguiu o processo sem julgamento, com base no art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/1995. O d. Juízo de Primeiro Grau, aplicando o Enunciado n. 

141 do Fonaje, entendeu que a autora deveria ter sido representada na 

audiência de instrução e julgamento por sócio gerente. A autora interpôs 

recurso. Após discorrer sobre a hierarquia das normas, defende que as 

partes podem ser representadas em audiência por preposto com poderes 

para transigir, invocando o art. 277, § 3, do Código de Processo Civil. 
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Alega que o referido enunciado do Fonaje não teria aplicação. Sem 

contrarrazões. Não assiste razão à recorrente. Não se aplica, ao caso, o 

art. 277, § 3º, do Código de Processo Civil. Os Juizados Especiais compõe 

um microssistema próprio, cujas regras devem ser interpretadas e 

aplicadas à luz de seus princípios e objetivos. Um desses é o de promover 

o contato direto entre as partes e as provas. A presença das partes será 

exigida em vários dispositivos desse microssistema. Não se trata de 

formalismo, pelo contrário. Trata-se de atingir o fim maior buscado pelos 

Juizados: a resolução imediata dos conflitos, seja por intermédio da 

conciliação, seja pela facilitação da produção de provas, em razão do 

contato direto do juiz com os envolvidos, pela maior oralidade etc. Com 

vistas a atingir essa finalidade, é que se aplica a orientação do Enunciado 

n. 141 do Fonaje. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Vencida a parte 

recorrente, deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Sem honorários, já que não foram 

apresentadas contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Acórdão n.744387, 

20130910088066ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Publicado no DJE: 18/12/2013. Pág.: 276). Na mesma esteira 

de entendimento: Acórdão n.848950, 20140910107295ACJ, Relator: 

ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 

20/02/2015. Pág.: 315; Acórdão n.812673, 20130810080122ACJ, Relator: 

LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/07/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 278; Acórdão n.848950, 

20140910107295ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 315. V. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem 

honorários, ante a ausência de contrarrazões. VI. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

Acórdão CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF 

20161210029109 DF 0002910-36.2016.8.07.0012, Relator: ALMIR 

ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 

524/526). Por essa razão, considerando a inexistência de acordo nos 

autos, bem como, não havendo demonstração de que a representante da 

empresa se enquadrasse nas hipóteses previstas pelo referido 

enunciado, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, com base no 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. ADVIRTO à parte, por fim, que a oposição 

de embargos de declaração com fins meramente protelatórios poderá 

ensejar a aplicação de multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 

1.026 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

– VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA 

NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DECISÃO 

COLEGIADA CLARA E COERENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA – 

EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o 

julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de 

declaração é medida que se impõe. 2 – O oferecimento de embargos de 

declaração manifestamente procrastinatórios enseja a aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (ED 70977/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 

06/12/2018) Assim, a extinção do feito sem o julgamento do mérito é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da lei 9.099/95. 

CONDENO a parte promovente ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação do Enunciado 28 do FONAJE, que deverão ser 

recolhidas antes de eventual novo ajuizamento desta ação. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001033-05.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: AMARIZANE CANEDO TERUYA 

- ME EXECUTADO: EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de Execução proposta por AMARIZANE CANEDO 

TERUYA - ME, em face de EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a inexistem bens 

da parte executada. Ademais, verifico que consta certificado nos 

presentes autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de 

que deveria indicar bens passíveis de penhora, mantém-se inerte a tal 

encargo processual. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001650-28.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO JUNIOR NUNES DE 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, proposta por ANTONIO JUNIOR NUNES DE 
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ANDRADE em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a 

parte autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista a ausência de qualquer relação 

jurídica junto a parte ré, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência de documento 

indispensável, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência 

de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É 

o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tendo em 

vista que o documento trazido aos autos apresenta informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, NEGANDO QUALQUER CONTRATAÇÃO 

NESSE SENTIDO. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado 

a existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de 

resistência a inexistência de irregularidades, bem como, a suposta 

prestação e utilização do serviço, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação de cartão de crédito pela parte 

demandante, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, as quais não têm o 

condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se houve a contratação 

dos serviços em favor pela parte autora, deveria a parte ré trazer aos 

autos a comprovação de tal solicitação, seja através de contrato ou de 

outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse particular. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 
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a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

CONCOMITANTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação 

realizada pela parte reclamada é de mesma data desta outra negativação, 

em que pese ainda existam apontamentos POSTERIORES. Nesse sentido 

decidiu a e. Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TERMO DE 

CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO 

CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

PRÉVIA – INSCRIÇÕES NO MESMO DIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Para celebração do contrato de cessão de 

crédito deve a recorrente se cercar das cautelas necessárias e averiguar 

a existência real da contratação e do inadimplemento, não se prestando a 

tal situação a juntada de termo genérico de cessão de crédito sem 

vinculação do consumidor e demonstração da origem da dívida. Não 

havendo o alegado débito, por inexistência de contratação, é indevido o 

crédito cedido e, ainda, a inscrição nos órgãos de proteção. A inscrição 

indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa 

que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se 

trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da 

extensão dos danos suportados. Não havendo inscrição prévia é 

inaplicável a Súmula 385 do STJ, de modo que o dano moral deve ser 

indenizado. Inscrições realizadas no mesmo dia da inscrição discutida não 

são prévias, mas concomitantes e, portanto, não excluem a indenização 

por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido 

quando fixado com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2018, Publicado 

no DJE 23/11/2018) Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição POSTERIOR deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91047 Nr: 2202-20.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Calmon Requena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. Com o Decreto n. 53.831/65 se presumia que certas 

atividades eram consideradas prejudiciais à saúde, ocorre que com o 

advento da Lei n. 9.032/95, tornou-se necessário a efetiva comprovação 

da exposição a agentes nocivos, conforme dicção do art. 57, §4º e 58, §

§1º e 2º ambos da Lei n. 8.213/91. Do texto normativo e das provas 

encartadas nos autos não ficou caracterizado a atividade especial ou a 

sua prestação de serviço com exposição habitual e permanente a agentes 

físicos, químicos ou biológicos, nocivos à saúde do requerente ou até 

mesmo realizado prova pericial apta a verificar a existência de agentes 

insalubres no ambiente de trabalho com a intensidade de exposição aos 

mesmos, acaso existentes, nos períodos controvertidos nos 

autos.PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

ESPECIAL. RUÍDO. LTCAT QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR O PPP. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E 

DETERMINAÇÃO DE RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 
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JUDICIAL....(AC030125-52.2015.4.01.3300, JUIZ FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA 

BAHIA, e-DJF1 DATA:23/11/2018 PAGINA:.) Com estas considerações, 

julgo improcedente o pedido formulado pelo requerente e extingo o feito 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Sem 

custas e honorários face a gratuidade deferida. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO REQUERIDO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. D. Q. (AUTOR(A))

E. S. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. Q. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000239-36.2017.8.11.0025 Requerente: Erica 

Suniga dos Santos de Queiroz Requerido: Geraldino Barbosa de Queiroz 

VISTOS, Compulsando os autos, constata-se que em audiência inaugural, 

a ação anulatória de partilha de bens, reconhecimento e dissolução de 

união estável, fixação de guarda e alimentos, foi parcialmente 

consensuada entre as partes litigantes, as quais reconheceram e 

estabeleceram o tempo total da união e sua posterior dissolução, assim 

como disciplinaram a forma de exercício da guarda do filho menor do casal 

e o mecanismo de visitação, o que, pela ausência justificada do 

representante do Parquet ao ato, demandava manifestação ministerial, que 

veio a juízo por meio da petição de id. 14061665. Sendo assim, quanto ao 

objeto litigioso que foi transacionado pelas partes e preservados os 

interesses do menor, com fundamento no artigo 356, I, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo judicial firmado entre as partes e 

declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, com relação a essa 

parte do litígio (julgamento antecipado parcial de mérito, ante a 

incontrovérsia da pretensão) . Passo seguinte, permanece o 

interesse/utilidade no procedimento judicializado, no que pertine à alegada 

ocorrência de vício de consentimento na formulação do acordo 

extrajudicial entabulado entre as partes perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), razão porque, fixado o ponto 

controvertido da lide, determino sejam as partes intimadas a indicar, no 

prazo comum de 5 dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificadamente, e, havendo pedido de designação de audiência de 

instrução, apresentem o rol de testemunhas, para que o ex adverso tenha 

prévio conhecimento e possa exercer a ampla defesa. Assinale-se que a 

indicação do rol não dispensa os contendores de providenciarem a 

notificação das testemunhas do ato instrutório (art. 455 do NCPC), ficando 

desde já designada audiência para o dia 04/02/2019, às 14h. Certifique-se 

se houve a juntada aos autos da mídia digital, no formato correto e 

adequado para processamento e anexação aos processos eletrônicos, 

relativa à prova anunciada pela autora de supostas ameaças do réu, e, em 

caso negativo, intime-se, pela derradeira vez e sob pena de 

desconsideração da prova, a autora para que providencie a juntada 

correta dos arquivos de áudio no formato aceito pelo sistema PJe. Prazo 

de 5 dias. Lado outro, e com espeque no poder geral de cautela, mantido 

no NCPC, determino sejam averbadas nas matrículas de todos imóveis e 

veículos objeto do litígio, certidão premonitória acerca da existência de 

litigio sobre os aludidos bens, mormente pelo surgimento de repetidas 

notícias de que os bens que se pretendem revisar em partilha, estariam 

sendo dilapidados, transferidos a terceiros, locados sem comprovação ou 

prestação de contas (ex vi das petições de id. 6791360 e 11748802). 

Cumpra-se integralmente. Publique-se. Juína (MT), 17 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-36.2017.8.11.0025
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E. S. D. Q. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. Q. (RÉU)
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EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000239-36.2017.8.11.0025 Requerente: Erica 

Suniga dos Santos de Queiroz Requerido: Geraldino Barbosa de Queiroz 

VISTOS, Compulsando os autos, constata-se que em audiência inaugural, 

a ação anulatória de partilha de bens, reconhecimento e dissolução de 

união estável, fixação de guarda e alimentos, foi parcialmente 

consensuada entre as partes litigantes, as quais reconheceram e 

estabeleceram o tempo total da união e sua posterior dissolução, assim 

como disciplinaram a forma de exercício da guarda do filho menor do casal 

e o mecanismo de visitação, o que, pela ausência justificada do 

representante do Parquet ao ato, demandava manifestação ministerial, que 

veio a juízo por meio da petição de id. 14061665. Sendo assim, quanto ao 

objeto litigioso que foi transacionado pelas partes e preservados os 

interesses do menor, com fundamento no artigo 356, I, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo judicial firmado entre as partes e 

declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, com relação a essa 

parte do litígio (julgamento antecipado parcial de mérito, ante a 

incontrovérsia da pretensão) . Passo seguinte, permanece o 

interesse/utilidade no procedimento judicializado, no que pertine à alegada 

ocorrência de vício de consentimento na formulação do acordo 

extrajudicial entabulado entre as partes perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), razão porque, fixado o ponto 

controvertido da lide, determino sejam as partes intimadas a indicar, no 

prazo comum de 5 dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificadamente, e, havendo pedido de designação de audiência de 

instrução, apresentem o rol de testemunhas, para que o ex adverso tenha 

prévio conhecimento e possa exercer a ampla defesa. Assinale-se que a 

indicação do rol não dispensa os contendores de providenciarem a 

notificação das testemunhas do ato instrutório (art. 455 do NCPC), ficando 

desde já designada audiência para o dia 04/02/2019, às 14h. Certifique-se 

se houve a juntada aos autos da mídia digital, no formato correto e 

adequado para processamento e anexação aos processos eletrônicos, 

relativa à prova anunciada pela autora de supostas ameaças do réu, e, em 

caso negativo, intime-se, pela derradeira vez e sob pena de 

desconsideração da prova, a autora para que providencie a juntada 

correta dos arquivos de áudio no formato aceito pelo sistema PJe. Prazo 

de 5 dias. Lado outro, e com espeque no poder geral de cautela, mantido 

no NCPC, determino sejam averbadas nas matrículas de todos imóveis e 

veículos objeto do litígio, certidão premonitória acerca da existência de 

litigio sobre os aludidos bens, mormente pelo surgimento de repetidas 

notícias de que os bens que se pretendem revisar em partilha, estariam 

sendo dilapidados, transferidos a terceiros, locados sem comprovação ou 

prestação de contas (ex vi das petições de id. 6791360 e 11748802). 

Cumpra-se integralmente. Publique-se. Juína (MT), 17 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106436 Nr: 800-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELI FERREIRA DA CRUZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17.597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/CREDORA PARA, 

"[...] CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, REQUERER O 

DESMEMBRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E DILIGENCIAR 

SUPLETIVAMENTE EM DIREÇÃO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM, SOB 

PENA DE INVIABILIZAR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E 

ANUIR TACITAMENTE COM EVENTUAL MOROSIDADE NO RECEBIMENTO 

DO CRÉDITO", NOS TERMOS DA DECISÃO À FL. 73, EXARADA PELO MM 

JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA 

CENTRAL DOS PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97969 Nr: 6431-41.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8772 Nr: 1067-11.2001.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS VERDAN LTDA, LICEU ALBERTO 

VERONESE, LUIZ ELOY BIELIK PEREIRA, GERÊNCIO VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SÃO JOSÉ OPERÁRIO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 1377-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARRASCO E SILVA LTDA ME, CNPJ: 

09363674000206. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente 

estando em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para CUMPRIR 

VOLUNTARIAMENTE A SENTENÇA PROFERIDA NESTES AUTOS, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DE 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, e também, 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento).

Despacho/Decisão: "V I S T O S, Considerando que a devedora, citado na 

forma do artigo 256 do CPC, foi revel na fase de conhecimento, nos 

termos do artigo 513, inciso IV, do CPC, intime-a, por edital, para cumprir 

voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e 

avaliação (§ 3º).Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do 

montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do 

débito acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente e, em 

continuidade, DEFIRO o pedido de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes ao executado e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa espécie de 

penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se 

mandado de intimação do devedor.Em sendo infrutífera a penhora 

realizada, intime-se o credor para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 3 de 

agosto de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 14 de setembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105498 Nr: 329-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARDOSO DE LIMA, SCL 

MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 DEFIRO pedido de f. 197, determinando seja averbada a constrição no 

órgão de trânsito, mas condicionando o seguimento da lide à indicação do 

local onde se acha o bem indicado, bem como quem irá figurar como 

depositário da coisa, já que é manifesta a dificuldade aventada pela 

credora em localizar o devedor. Cumprida a determinação anterior, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e depósito do bem indicado, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça descrever o estado de uso e 

conservação do bem, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intime, 

na mesma oportunidade, o devedor (art. 829, §1º, CPC). Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 5 dias. Cumpra-se as 

ordens anteriores (pesquisa de endereço do segundo devedor e tentativa 

de intimação real ou ficta) e, depois, certifique-se, fazendo conclusos 

para análise do pedido de liberação do valor constrito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 15 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116890 Nr: 7999-24.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON BIAS DA SILVA, Cpf: 

48675806191, Rg: 492.316, solteiro(a), adm de máquinas. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de EDSON BIAS DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3729/2015, 3730/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 794,83 - Valor Atualizado: R$ 794,83 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96819 Nr: 5286-47.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Autos n°: 5286-47.2013.811.0025 - Código 96819

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: José Antônio de Barros

V I S T O S,

 Diante da sentença proferida nos autos de Embargos à Execução de n. 

3683-02.2014.811.0025 – Código 102867, que declarou a prescrição do 

título que embasa a presente execução, ARQUIVE-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 22 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 3991-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO KITES DA NÓBREGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3991-38.2014.811.0025 (Cód. 103256)

REQUERENTE: Elias Moreno da Silva

REQUERIDO: Alfredo Kites da Nóbrega

 VISTOS.

Consoante teor da petição de fls. 75, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação, antes de formada a angularidade da 

relação jurídica processual.

Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuira, nos termos do artigo 

98 do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juína/MT, 17 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118284 Nr: 402-67.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENI PEREIRA DOS SANTOS, JUCELINO LACERDA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PINTO FERNANDES, JUAREZ JOSÉ 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial e:

(i)Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos danos 

emergentes (lucros cessantes) em forma de pensionamento por alimentos 

devidos ante a responsabilidade civil exclusivamente ao genitor das 

vítimas (Jucelino Lacerda), a qual deverá ser paga de uma só vez, com 

relação às prestações vencidas, assim consideradas aquelas do período 

que vai desde a morte das vítimas até o trânsito em julgado desta;(ii)Fixo, 

ainda, para as prestações vincendas, pensão/indenização por morte, na 

mesma fração acima até que a vítima feminina viesse a completar 60 anos 

de idade e o menino 65, determinando aos réus a constituição de capital 

em renda, como forma de garantir o cumprimento da indenização, fixando 

multa diária de R$ 200,00 em caso de desobediência à ordem aqui exarada 

e sem prejuízo de conversão da obrigação em dívida de valor, limitando a 

multa cominatória ao montante devido a título de pensão por 12 

meses;(iii)A pensão deve ser paga na forma de 2/3 do salário mínimo, por 

cada vítima, até que completassem 25 anos de idade e à proporção de 1/3 

a partir dessa data até 60 anos com relação a Uerica e 65 em referência a 

Wasgton;(iv)Condeno, ainda, os dois requeridos, solidariamente a 

pagarem indenização por danos morais ao genitor das vítimas, a qual 

arbitro em 250 salários mínimos, usando como referência o valor dele no 

momento da fixação da indenização (STF, AgRg RE 409427 );(v)Por se 

tratar de responsabilidade civil aquiliana, juros de mora e correção 

monetária incidem desde a data do evento danoso, segundo jurisprudência 

consolidada da Corte Superior de Justiça.Como consequência da 

sucumbência processual, custas e honorários advocatícios a encargo dos 

depois réus, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o montante da 

condenação.P.I.C.Juína/MT, 17 de dezembro de 2.018. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118160 Nr: 348-04.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUREZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Processo n.º 348-04.2016.811.0025 (Código: 118160)Requerente: Pureza 

Guimarães Requeridos: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/AVistos.Considerando o teor da decisão prolatada pela instância 

superior (fl. 93/97), que anulou a sentença prolatada e determinou a 

produção de prova pericial no medidor de energia da unidade consumidora 

do autor para apuração de possíveis irregularidades na leitura ou 

distribuição de energia, nomeio para o encargo o perito Joel Mark Oliveira 

de Sá, que poderá ser localizado a Rua 15-A, 453, Setor Norte, Jardim 

Santiago, na cidade de Tangará da Serra, ou por meio do número de 

telefone (65) 9902-0552, conforme informações registradas no Banco de 

Peritos do Tribunal de Justiça, devendo ser ele intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia necessária.Proceda-se a 

intimação as partes para, no prazo de 15 dias, cumprir com o que lhe foi 

incumbido no art. 465, § 1º, incisos I à III, do CPC. Após, proceda-se a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 491 de 798



intimação do perito para:•Ciência dos quesitos apresentados pelas 

partes;•Designar data para a realização da perícia;•Para fins dos incisos 

do § 2º do art. 465: “[...].FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88229 Nr: 2301-42.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE TEREZINHA BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANTONIO VALANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2301-42.2012.8.11.0025 – Código: 88229Requerente: Elisete 

Terezinha BergaminRequeridos: Ademar Antonio Valandro e 

OutrosVISTOS,[...]Devidamente cientificados da demanda, somente um 

dos réus se manifestou judicialmente (Ademar Valandro) reconhecendo 

ter herdado o imóvel de um tio, mas nunca exercido qualquer ocupação ou 

posse sobre a coisa. Os demais confinantes quedaram-se revéis, 

entretanto, há de se notar que um deles, Alcir José Valandro, foi citado 

por edital e, por consequência, é obrigatória a nomeação de curador 

dativo ao revel, pena de nulidade.Desse modo, em respeito ao artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Drª. Hilonês Nepomuceno, 

OAB-MT 14764/O, advogada militante nesta Comarca, para que assuma o 

patrocínio da causa, devendo ser intimada, independente de novo 

despacho, para apresentar resposta no prazo legal. Fixo desde logo o 

montante de 6 URH, para o caso de realização de toda defesa técnica 

necessária, até o fim do processo, reduzindo-se a importância em caso de 

extinção da lide antes do julgamento de mérito, por convenção entre as 

partes.Apresentada a defesa, se acompanhada de documentos ou 

suscitadas questões preliminares, dê-se vistas à autora para 

manifestação.Independentemente, designo desde logo audiência de 

instrução e julgamento, posto que não comprovada documentalmente a 

posse vintenária suscitada pela autora, para o dia 28/01/2019, às 

13h30m., devendo as partes comparecerem acompanhadas das 

testemunhas que tenham oportunamente arrolado e comprovadamente 

notificado do ato judicial, nos termos do que preconiza o art. 455 do 

NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 14 

de dezembro de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 2834-88.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CAGGIANO CONCILIO 

- OAB:OAB/SP 179.928, DINORAH ALVARES CRUZ - OAB:OAB/SP 

63.910, JORGE SHIGUEMITSU FUJITA - OAB:OAB/SP 41.305, VAGNER 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 159.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO FARIA - 

OAB:OAB/SP 99.667, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL/VISTORIA/AVALIAÇÃO 

JUNTADO ÀS FLS. 68/85.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI FLAUZINO (AUTOR(A))

CRISTINA FERREIRA FLAUZINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos n°: 1000651-30.2018.8.11.0025 

Requerente: Jurandi Flauzino e Cristina Ferrera Flauzino Requerido: 

Construtora Roberto Braga Ltda. Vistos, etc. Trata-se de embargos de 

declaração vertidos pelos autores da ação indenizatória, com pedido de 

tutela de urgência, decorrente de alegados danos materiais e morais, 

advindos de defeitos estruturais supostamente ocorridos na edificação 

objeto de compromisso de compra e venda ajustado entre as partes. 

Afirmam os recorrentes que, malgrado os entendimentos em contrário, 

entendem ser os aclaratórios cabíveis a sanear contradições no raciocínio 

decisório, mesmo que não estejam elas contidas no texto embargado e sim 

na análise das questões processualizadas. Aduz, assim, que deve o juízo 

esclarecer o significado da fundamentação decisória quando assinala que 

as “módicas custas desta ação, que não ultrapassam nem sequer 

tangenciam a sua renda mensal declarada”, porque, de acordo com a 

simulação feita pelos demandantes o montante de custas a ser pago 

importa em R$ 4.064,80 (quatro mil e sessenta e quatro reais e oitenta 

centavos), o que ultrapassaria até o dobro da renda declarada pelo 

demandante, que gira em torno de R$ 1.700,00. Argumentam, ainda, que 

entendendo diferente o juízo deve enfrentar explicitamente a matéria 

delineada nos §§ 5º e 6º do art. 98 do NCPC, quanto a possibilidade das 

custas judiciárias serem diferidas ou reduzidas quanto a um determinado 

ato processual, no caso aqui, a distribuição. É o relatório. Fundamento e 

Decido Em se tratando de embargos de declaração, cabe a priori, analisar 

a viabilidade no conhecimento da matéria recorrida, uma vez que se trata 

de recurso de fundamentação vinculada, já que delineada na lei as 

hipótese de seu cabimento. Dito isso, mostra-se evidente – e a própria 

parte reconhece – que os aclaratórios não se destinam a aclarar a 

decisão e sim a, por vias transversas, vê-la alterada no seu conteúdo, por 

um pretenso error in judicando, aqui mascarado na alegação de 

contradição entre o afirmado na decisão e a realidade dos autos. 

Relembre-se, então, que não importa se a decisão – como afirmam os 

embargantes – malfere dispositivo de lei, contraria entendimento 

jurisprudencial, doutrinário ou valora de modo inadequado a prova trazida 

aos autos, porque, como é cediço e constantemente ignorado, nesta 

quadra recursal, não se discute, não se trata, não se debate a correção 

de eventual erro decisório, já que a única contradição que autoriza o uso 

dos aclaratórios é aquela havida internamente, ou seja, dentro da própria 

decisão (endoprocessual), o que longe se está de constatar no caso em 

tela. Em resumo: se o embargante discorda da ideia construída no ato 

decisório atacado – possuindo ou não razão nos seus argumentos - deve 

se valer dos meios processuais escorreitos para comprovar sua tese, 

para reformar o entendimento do juízo, o que não se alcança pela via eleita 

por ele. Sobre o tema: “Os Embargos de Declaração consubstanciam 

instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir 

obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC, não se 

prestando para rediscutir a lide. Com efeito, "a rediscussão, via embargos 

de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar" (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.960/MG, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/09/2011) Portanto, 

evidenciada a intenção reformadora, já que a parte não busca correção 

de erro material nem complementação ou aclaramento da decisão atacada 

e sim a modificação de suas premissas e conclusões, a rejeição dos 

aclaratórios é medida que se impõe. Assim, JULGO IMPROCEDENTE os 

declaratórios, à míngua de hipótese legal de seu cabimento. Lado outro, 

ainda que não se trate de qualquer omissão, contradição ou erro de 

premissa, suscitaram os embargantes pedido expresso de aplicação das 

regras definidas no art. 98, § 5º e 6º, requerendo o diferimento do 

pagamento das custas iniciais ou seu parcelamento. Nesse diapasão, 

demonstrada a dificuldade no recolhimento integral em parcela única, das 

custas judiciais, e na esteira do permissivo normativo inserto no art. 468, §
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§ 6º e 7º da CNGC/MT, concedo aos embargantes a possibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas, em seis prestações 

contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 15 dias da intimação 

deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, corrigidas 

monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria Judiciária 

certificar, de imediato, qualquer desobediência ou descumprimento dessa 

ordem, bem como fazer os autos conclusos para extinção. A fim de 

possibilitar o lançamento das informações no sistema de arrecadação e 

viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade de pagamento, 

nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal 

providência, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, clicar no link “Emissão de Guias 

Online”, escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”, momento em que 

o advogado ou a parte emitirão a guia para o devido pagamento. 

Transitada em julgado a decisão, cumpra-se os comandos decisórios 

exarados na sentença embargada, assim como dê-se execução à tutela 

de urgência requestada e deferida anteriormente. Publique-se. Às 

providências. Juína/MT, 17 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001692-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE FERNANDA FEITEN (REQUERENTE)

DAIANE CRISTINA FEITEN (REQUERENTE)

HENRIQUE THEODORO FEITEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR LIBORIO FEITEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

COMPAREÇA NESTE CARTÓRIO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS E 

EFETUE A RETIRADA DO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. JUÍNA, 17 de 

Novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000474-66.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO OAB - RO8749 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DO PROTOCOLO NA COMARCA DE COMODORO. JUÍNA, 

17 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115151 Nr: 6293-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 

97.459, Luís Fernando Moraes de Mello - OAB:19.056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ALVÁ EXPEDIDO (AGUARDANDO ASSINATURA)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 5619-67.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FABIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 607, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139031 Nr: 15124-70.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUIS PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 287, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112764 Nr: 4060-36.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126588 Nr: 357-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL FRANCISCO DE JESUS, WEVERTON 

ROBERTO DA SILVA, FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - 

OAB:19390/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Código de rastreabilidade: 81120183881871

Documento: OFICIO 2323-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SINOP ( TJMT )

Data de Envio: 14/12/2018 18:44:24

Assunto: RÉU PRESO -ENVIO DE OFÍCIO 2323/2018 - ENCAMINHA GUIA 

DE E EXECUÇÃO DE PENA PROVISÓRIA E DOCUMENTOS PARA QUE SEJA 

DISTRIBUÍDA NESTE R. JUÍZO NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, TENDO 

EM VISTA QUE O SEGREGADO FRANCISCO ESTÁ RECLUSO NO PRESIDIO 
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FERRUGEM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133780 Nr: 4968-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183881907

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 133780 - JUARA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - JUARA ( TJMT )

Data de Envio: 14/12/2018 18:58:03

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133780 Nr: 4968-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183881911

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 133780 - TERRA NOVA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TERRA NOVA DO NORTE ( 

TJMT )

Data de Envio: 14/12/2018 18:59:39

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140094 Nr: 3453-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183881920

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 140094.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 14/12/2018 19:01:18

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139031 Nr: 15124-70.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUIS PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Execução Número: 15124-70.2007.811.0042

Nome Reeducando: Franquis Paulo dos Santos

Condenações:

Pena: 6a 2m 7d

Data Condenação: 23/04/2008

Data do Fato: 25/07/2006

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 14a 0m 0d

Data Condenação: 02/09/2011

Data do Fato: 03/10/2009

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Detrações:

 Data Inicial:25/07/2006

Data Final:07/05/2007

Interrupções

 Data Inicial:23/04/2008

Data Final:23/04/2008

Data Inicial:

Data Final:

Data Inicial:02/03/2009

Data Final:23/04/2009

Data Inicial:29/04/2009

Data Final:29/04/2009

Data Inicial:09/06/2009

Data Final:28/07/2011

Data Inicial:

Data Final:

Data Inicial:02/09/2011

Data Final:02/09/2011

Data Inicial:

Data Final:

Remições:

 Quantidade de Dias: 289

Quantidade de Dias: 92

Quantidade de Dias: 61

Data de Prisão Definitiva: 23/04/2008

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 02/09/2011

Data para progressão de regime: 06/01/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 23/04/2008

Data Livramento Condicional: 31/07/2021

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 10a 4m 19d

Pena Cumprida até data Atual: 8a 7m 0d

Data do Término da Pena: 04/05/2029

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140094 Nr: 3453-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva ou 

prisão domiciliar ora formulado.No mais, os argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia;DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/01/2019, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;OFICIE-SE à Superintendência 

de Gestão de Cadeias deste Estado e ao CDP local para que 

PROVIDENCIEM ao recambiamento do acusado ao Juízo da Comarca de 

Cuiabá/MT, com a MÁXIMA URGÊNCIA.INTIMEM-SE as testemunhas e o 
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acusado;CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133409 Nr: 4707-60.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SANTOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

JONATAS SANTOS DE CASTRO, vulgo “JHONATAN, LAGOA ou CEARÁ”, 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. 

Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação 

penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a 

viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando 

seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de 

julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.V. DA 

FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, considerando que este 

juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do 

Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, CONCLUSOS 

imediatamente para designação do júri.VI. DA MANUTENÇÃO DA 

PRISÃONos termos do art. 492, “e”, do CPP, MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado, pois não há alteração fática desde a decisão que 

a decretou em razão do risco à ordem pública plasmado na aparente 

reiteração em prática de crimes (fl. 34-36), bem como que a manteve às fl. 

40/41 e 118-119, as quais faço referência “per relationen”, por ausência 

de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF 

(Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso 

de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto 

prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE 

as partes.P.I.C.Juína-MT, 14/12/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138635 Nr: 2489-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, § 4º, I, e 329, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 29 de Junho de 2018 (f. 63).

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 84/85.

Ato seguinte, foram ouvidas em audiência uma testemunha, a vítima e 

realizado o interrogatório do acusado. O Ministério Público apresentou 

alegações finais orais pugnando pela condenação do acusado (DVD f. 

100). A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela 

absolvição do acusado (fl. 102-105).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do 

delito tipificado no art. 155, § 4º, I e art. 329, ambos do Código Penal, in 

verbis:

 FURTO QUALIFICADO

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime 

é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”

RESISTÊNCIA

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça 

a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 

auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

 A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 08), 

termos de depoimentos e declarações (fl. 09-12), termo de qualificação, 

vida pregressa e interrogatório (fl. 20/21), boletim de ocorrência (fl. 25/26), 

auto de avaliação indireta (f. 34), bem como relatório de investigação (fl. 

52-56).

DA AUTORIA DOS CRIMES DO ART. 155, § 4°, I e ART. 329, TODOS DO CP

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem 

elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria 

dos delitos. Afinal, a vítima na fase inquisitiva disse “ter se deslocado até 

um supermercado na cidade, na companhia de seu filho de dez anos; que 

momentos depois, diz que seu filho retornou para sua casa, momento que 

ligou para o declarante informando que o cadeado do portão se 

encontrava quebrado e a porta da casa aberta, mas não havia mais 

ninguém no local”, depoimento confirmado em juízo.

Em juízo, afirma ainda possuir câmeras de segurança na residência, de 

modo que foi possível reconhecer o acusado e ver que “ele usou uma 

chaira, de amola faca, enfiou no cadeado, torceu, quebro o cadeado, aí 

ele quebro a porta pra entra”, assim, a qualificadora presente no inciso I, § 

4º, do art. 155 do CP (destruição de obstáculo) restou cabalmente 

demonstrada.

Corroborando essa narrativa, segue o PM Edinei de Oliveira Silva 

declarando na Depol, grosso modo, que as informações acerca das 

características do acusado foram repassadas para as guarnições e 

dessa forma localizaram-no em uma kitnet localizado no bairro Palmiteira, 

declara ainda que “com a chegada da equipe de força tática o suspeito 

tentou empreender fuga, porém, foi capturado. Que o suspeito resistiu à 

prisão, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e 

algemá-lo”, demonstrando a tipicidade do crime previsto no art. 329, do 

Código Penal.

Embora a Defesa tenha alegado, ausência de provas frisando ainda não 

ter sido juntado aos autos a gravação em que mostra o acusado, mediante 

destruição de obstáculo, invadindo a casa da vítima e subtraindo os 

objetos, o próprio acusado na Depol afirma que “percebeu que não havia 

nenhuma pessoa em uma das chácaras e que se encontrava aberto o 

portão e a porta da casa; que se aproveitou da abertura da casa, com 

isso diz ter adentrado no interior apenas no intuito de se alimentar, pois 

estava com muita fome”.

Quanto à essa declaração, a Defesa alega não ter sido confirmada em 

juízo. Entretanto, embora tenha exercido seu direito ao silêncio, o acusado 

chegou a afirmar “só oia as câmera... que as câmera num mostra eu 

pegano nada”, ou seja, em nenhum momento nega ser ele a pessoa nas 

imagens.

 O Policial Militar que fez a abordagem do acusado após o crime, e prestou 

depoimento tanto na Depol como em juízo, afirmou que o acusado estava 

visivelmente alterado por uso de entorpecentes, levando a Defesa a 

sustentar sua inimputabilidade, bem como a redução de pena, tendo como 

argumento a reduzida capacidade do agente de determinar-se diante de 

seu ato, por fazer uso de entorpecentes.

Ocorre que tal argumento não merece prosperar. Afinal, não é possível 

saber se o acusado estava sob uso de entorpecentes no momento em 

que cometeu o delito e, mesmo se estivesse, o agente tem 

responsabilidade sobre sua conduta, aplicando-se a “actio libera in 

causa”, não havendo indicativos de que não conseguia dirigir sua conduta 

livremente. Segue julgado que sintetiza esse entendimento:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE 

AGENTES EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 
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RECURSO MINISTERIAL – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL 

CONTRARIA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – 

RECURSO DEFENSIVO – INIMPUTABILIDADE PELA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

DO APELANTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA, SUBSIDIARIAMENTE, A 

REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ANTE A 

SEMI-IMPUTABILIDADE –AUSÊNCIA DE PROVAS DE PERTURBAÇÃO 

MENTAL DO APELANTE PELO USO DE ENTORPECENTES – INCAPACIDADE 

OU DIMINUIÇÃO DE CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DA ILICITUDE OU 

AUTODETERMINAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONSUMO 

VOLUNTÁRIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO EXCLUI A 

CULPABILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – APELO MINISTERIAL – PENA 

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF, STJ 

E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO 

DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA READEQUAR A 

PENA CORPORAL. “A dependência química, por si só, não afasta a 

imputabilidade do agente, sendo imprescindível a comprovação de que tal 

condição tornou-o incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, por meio de 

incidente próprio (CPP, art. 149), prova que não foi requerida 

oportunamente pela defesa.” (TJMT, Ap nº 54005/2015) “Se na primeira 

fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a 

atenuante da confissão, porquanto não se admite, na segunda fase da 

dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme 

jurisprudência consolidada na Súmula n. 231 do STJ.” (TJMT, Ap 

152407/2016) (Ap 110183/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 

14/03/2017) (TJ-MT - APL: 00108264820138110002 110183/2016, Relator: 

DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2017)” (grifo nosso)

Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO MARCOS ROSSI 

BRANZAN nas penas do art. 155, § 4º, I, e art. 329, ambos do Código 

Penal.

a) Do crime do art. 155, § 4°, I, do Código Penal

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: não há registro de maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social;

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: grave, uma vez que os bens furtados não foram 

restituídos;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos e 9 meses de reclusão, e 60 

(sessenta) dias-multa.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses 

de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

b) Do crime do art. 329, do Código Penal

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

9) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

10) Antecedentes: não há registro de maus antecedentes;

11) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua 

conduta social;

12) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

13) Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;

14) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

15) Consequências: são inerentes ao tipo penal;

 16) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) meses de detenção.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) meses de detenção, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas privativas de 

liberdade de todos os crimes . Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA 

de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 60 (sessenta) 

dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a 

prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena 

privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito na forma e 

condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos 

do Executivo de Pena.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará 

suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1598 e 

seguintes da CNGC.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos, conforme determinado à f. 

82. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

Após, ao ARQUIVO.

 P. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR DA SILVA MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

01/02/2019 às 17h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000732-76.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: VIVO S.A. V I S T O S, Trata-se de recebimento 

de recurso Inominado com pedido de justiça gratuita (id 16426145). Em 

analise aos autos verifica-se que o apelante foi condenado solidariamente 

às penas por litigância de má fé, o que, por expressa dicção legal, afasta 

a possibilidade de a parte litigar gratuitamente, inclusive quanto ao 

recolhimento das despesas processuais para recebimento e 

processamento do recurso inominado, razão pela qual, indefiro o pedido 

de gratuidade nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Concedo a 

requerente o prazo de 48 horas para a juntada do e recolhimento do 

preparo, nos termos do artigo 41 § 1° da lei n° 9.099/95, pena de 

inadmissibilidade do recurso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 15 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ILKIU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

08/02/2019 às 12h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001511-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001511-31.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO BORGES 

REQUERIDO: MARCIA RIBEIRO BORGES V I S T O S, Trata-se de pedido de 

homologação de transação extrajudicial, firmado entre Marcia Ribeiro 

Borges e Ana Maria Ribeiro Borges esta ultima figurando como sucessora 

de Moises Ribeiro Borges seu filho, que em vida, teria alienado a 

motocicleta NXR 150 Bros ES, placa NJR 8920, chassi nº 

9C2KD03308R013553, cor preta, ano 2007 à demandante, tendo falecido 

antes da transferência de propriedade à adquirente, o que estaria sendo 

convencionado judicialmente, entre ela e a representante do Espólio 

deixado pelo promitente vendedor, buscando assim, a homologação da 

avença para proceder o translado da titularidade sobre o bem móvel 

mencionado. Fundamento e decido. Diga-se, em primeiro plano, que é 

salutar e desejável que os interessados alcancem a autocomposição, 

sempre que possível, encontrando a solução mais adequada as suas 

realidades, expectativas e anseios. Todavia, considerando que a avença 

firmada entre as partes envolve bem de pessoa falecida, há que se 

observar que segundo a chamada regra de “Saisine” os bens do de cujus, 

no atimo seguinte á sua morte, transferem-se para seus herdeiros que 

somente após a partilha da herança. Vale dizer: para a transferência da 

propriedade se perfectibilizar é necessário a abertura do inventario judicial 

ou extrajudicial, possibilitando o arrolamento de todos os bens e dividas do 

de cujus e dando-lhes a destinação devida. Nesses moldes, DEIXO DE 

HOMOLOGAR a avença, diante da incompetência deste juizado para julgar 

causas atinentes ao estado das pessoas , remetendo as partes às 

instâncias ordinárias. Intime-se. Transitada em Julgado, arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO CONTABIL CONTAUDIT S/C LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001361-50.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ORGANIZACAO CONTABIL 

CONTAUDIT S/C LTDA - ME REQUERIDO: CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 

ME V I S T O S, Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado 

amigavelmente entre as partes do litigio, bem como o arquivamento da 

demanda. Fundamento e decido. Conforme noticiado no ID 16553980, as 

partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DE OLIVEIRA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000244-24.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELENITA DE OLIVEIRA BRAZ 

REQUERIDO: OI S.A VISTOS, Deixo de apresentar o relatório, com fulcro 

no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. Trata-se de Reclamação 

Cível interposta por ELENITA DE OLIVEIRA BRAZ, contra TELEFÔNICA OI 

S/A com o fito de ser indenizada moralmente aduzindo que houve a 

suspensão temporária da sua linha telefônica (66)3566- 1897, enfatizando 

ser pessoa idosa necessita da linha telefônica para comunicar-se com 

seus familiares. A Reclamada em sua peça contestatória em sede 

preliminar pugna pela incompetência do juizado especial cível – da 

necessidade de realização de perícia técnica para verificação da suposta 

falha na prestação dos serviços. Preliminar afastada. afirma, por fim, que 

a autora não teria comprovado que a sua moral fora abalada, inexistindo 

dano a ser indenizado. afasto a preliminar suscitadas, visto que a 

controvérsia vertidas nos autos não demanda complexidade tratando de 

material puramente de direito. Adentro ao mérito da causa. compulsando 

os autos verifico que a gravação de ID 12963683 apresentada pela 

demanda comprova o funcionamento da linha, ou seja o fato ocorrido, se 

deu de forma isolada, como mesmo informado pela reclamante que possui 

a linha telefônica a mais de 26 anos. Quanto ao pedido de dano moral, 

entendo que não merece acolhida Isso porque, embora a reclamante 

alegue ter suportado danos morais em razão da suspensão dos serviços 

telefônicos, não se verifica a ocorrência de abalo que tenha extrapolado o 

mero aborrecimento do dia . E não se pode olvidar que o puro e simples 

descumprimento de deveres contratuais não autoriza, automaticamente, o 

reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos 

no âmbito exclusivamente patrimonial, consoante já reconheceu o Superior 
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Tribunal de Justiça (REsp 151.322-RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, 

DJ 02.12.02, p.303). Com efeito, embora se reconheça que a reclamante 

experimentou algum contratempo por ter interrompida a prestação dos 

serviços de telefonia, não se pode afirmar que ela teve sua intimidade 

violada ou abalada sua honra e dignidade por causa deste fato. Lado 

outro os serviços foram restabelecidos. Desse modo, ainda que se 

entenda ter ocorrido defeito na prestação de serviço e inadimplemento 

contratual que gerou decepção e aborrecimento pela quebra da 

expectativa, salvo em situações excepcionais e bem delineadas, a simples 

frustração decorrente do desacordo negocial não é indenizável, mas 

somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele sofrimento 

intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto. Não bastasse 

isso, não há prova de que a Demandada vivenciou situação excepcional 

capaz de gerar para ele frustração psicológica em proporção a ensejar 

reparação por dano moral. Assim, a questão enquadra-se nos dissabores 

diários advindos das relações sociais e negociais a que todos nós 

estamos sujeitos, mas que não são capazes de afrontar os direitos da 

personalidade. Nesse contexto, A dor indenizável é exclusivamente 

aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de 

afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando 

danos, na maior parte das vezes, irreparável, devendo a indenização ser 

fixada apenas como forma de aplacar a dor ( cf. AgRg no RE 

387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, em RT 829/129 ). É certo, ademais, 

que as partes devem agir de boa-fé durante toda a relação contratual, 

visando ao integral cumprimento do que foi avençado. Todavia, não se 

pode conceber que elas não tenham se preparado para eventual 

desacordo, e que dele venham a sofrer desconforto e frustração na sua 

esfera íntima. No caso em exame, a situação relatada não passou de fato 

de mero aborrecimento, inapto a configurar dano passível de reparação. 

Diante do Exposto Julgo improcedente o pedido formulado na inicial, com 

fundamente no artigo 487, I do Novo código de processo Civil. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Publique-se. Intime-se Juína- MT 14 de Dezembro de 2018 

Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 14 de 

Dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID.16345446.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO JOSE CARMINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA LIMA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para 08/02/2019 às 

12h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SANCHES GARCIA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação redesignada para 

08/02/2019 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FAGNER DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000477-21.2018.8.11.0025. REQUERENTE: RICARDO FAGNER DE AVILA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. V I S T O S, Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da análise 

dos autos, verifico que as partes firmaram acordo em relação ao objeto da 

inicial. Havendo composição amigável a homologação do acordo com 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO 

O ACORDO avençado entre as partes e, em consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do NCPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se alvará em 

favor do credor para levantamento do valor depositado no ID nº 13797599, 

nos moldes requeridos na petição de ID. 13919099. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.I.C. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-66.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DUARTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

PRESSURE COMPRESSORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR OAB - PR29663 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KARYSTHON GLAUCO CAMILOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

MOACIR MARTINS DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010255-66.2013.8.11.0025 

Exequente: Osvaldo Francisco Duarte Junior Executadas: Pressure 

Compressores Ltda. e Outra Vistos, Cuida-se de cumprimento de 

sentença por meio do qual busca o exequente/autor o recebimento do 

montante total advindo da condenação decorrente da sentença exarada 

nos autos, que determinou aos condenados o pagamento de danos 

materiais e morais, mais 15% de honorários sucumbenciais, o que, 

segundo os cálculos de liquidação apresentados pelo autor somaria o 

montante de R$ 10.105,56, ao passo em que as executadas, 

comparecendo a juízo no prazo do art. 523 do NCPC, depositaram 

judicialmente a importância de R$ 7.843,25, afirmando ser esse o montante 

total do débito exequendo. Manifestando-se sobre o pretenso depósito 

voluntário da obrigação, assinala o credor que a diferença de valores 

repousa no fato de terem as executadas aplicado os consectários da 

mora de forma diversa daquela determinada no título judicial, calculando-os 

somente a partir da fixação dos danos morais e não desde a citação 

válida, como determinado. Falece razão ao exequente, porque o trecho da 

parte dispositiva da sentença a que se reporta, está relacionado aos 

danos materiais e não aos danos morais, que foram arbitrados, 

inicialmente, em R$ 8.800,00 e reduzidos a R$ 5.000,00 em sede recursal, 
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também sem qualquer referência à forma de computo dos consectários da 

mora, razão porque não se pode falar que as devedoras pagaram de 

modo incompleto o montante condenatório, na medida em que o título 

judicial não estabeleceu como deveria se calcular a correção monetária e 

os juros de mora sobre os danos morais, e nenhum dos litigantes cuidou 

de observar tal omissão e requerer seu aclaramento, não podendo, agora, 

pretenderem interpretar a decisão na forma como lhes aprouver. Dito isso, 

e porque prevalecia ao tempo da condenação, o entendimento da Corte 

Cidadã segundo o qual juros de mora e correção monetária em danos 

morais incidem somente a contar da data de fixação da indenização, 

entendo escorreita a conta de liquidação apresentada pelos devedores, e 

como já houve pagamento integral, determino a liberação do valor 

depositado, em favor do credor, e, empós, arquive-se o presente feito, 

definitivamente, extinguindo-se a execução/cumprimento de sentença, nos 

moldes do art. 924, II, do NCPC. Intimem-se. Às providencias. Juína (MT), 2 

de outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-29.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010046-29.2015.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: TRANSPORTES COLETIVO SERRA AZUL LTDA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS. Trata-se de embargos ao 

cumprimento de sentença, por meio da qual afirma a executada existir 

excesso de cálculo no valor exigido pelo exequente, a título de liquidação 

da sentença transitada em julgado que constituiu o título executivo em 

análise. Em verdade, a divergência entre os litigantes diz respeito ao 

quantum de juros de mora (período e capitalização) e correção monetária 

(período de incidência), à base de cálculo da multa e da indenização 

aplicada em sede recursal e, por fim, à incidência de honorários de 10% 

pelo não cumprimento voluntário da sentença, o que demonstra a 

singeleza da discussão. Conforme se infere da sentença condenatória, a 

reclamada foi condenada “ao pagamento da importância de R$ 8.800,00 

(oito mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir da citação e 

com juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença. [...]” Em sede 

recursal, a sentença foi mantida incólume, acolhendo-se tão somente a 

preliminar deduzida pela reclamante em seus contrarrazões recursais, 

para condenar a reclamada ao pagamento de multa de 5% por litigância de 

má-fé e indenização de 10%, ambas sobre o valor da causa, vejamos: 

VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. ACOLHO a 

preliminar arguida em contrarrazões e condeno a empresa Recorrente 

EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa e indenização de 10% (dez por cento) 

também sobre o quantum da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem 

como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da 

condenação. Pois bem. Feito esse breve introdutório, de uma breve leitura 

ao acórdão prolatado, é forçoso reconhecer que as multas aplicadas em 

sede recursal (5% má-fé e 10% de indenização) devem incidir sobre o 

valor da causa (R$ 18.000,00 – ID. 1913883) e não da condenação como 

indicado pelo embargante em seus cálculos, resultando, portanto, no 

montante correspondente a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), que, acrescido do valor fixado a título de danos morais (R$ 

8.800,00), corresponde a 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). No que 

se refere a forma de capitalização dos juros moratórios, a insurgência do 

embargante merece acolhimento, eis que apesar de nada ter sido 

deliberado a esse respeito na sentença, nos cálculos apresentados pela 

parte credora utilizou-se de juros compostos – e não simples, para a 

atualização da dívida. Ocorre que em débitos judiciais, a capitalização dos 

juros não se presume; ao contrário, deve constar de forma expressa no 

comando sentencial, o que inocorreu na espécie. Nesse sentido, 

transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. Hipótese em que o 

cálculo elaborado pela autora não obedece aos critérios delineados no 

título judicial, sendo incluídos juros compostos, muito embora não haja 

qualquer determinação nesse sentido, ao passo que deveria aplicar juros 

de 1% ao mês na forma simples. Além disso, resta evidenciado que o 

desmembramento da conta implica a incidência de juros sobre juros, o que 

é lhe vedado para a atualização dos débitos judiciais. Acolhido o cálculo 

apresentado pelo impugnante, que se mostra condizente com a 

condenação estabelecida no título judicial, aplicando juros simples de 1% 

ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo IGP-M de 

acordo com os marcos estabelecidos no veredicto: danos materiais 

atualizados desde 12.02.2010 e danos morais e estéticos atualizados a 

partir de 19.03.2015. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70074339672, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 

Julgado em 31/08/2017) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS. INADEQUAÇÃO DO 

CÁLCULO AO JULGADO DE CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

NÃO SE PRESUME. EXCESSO EXTIRPADO. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70052645934, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

03/01/2013) (grifei) Assim, estabelecida a incidência de juros de mora na 

forma simples, considerando que a sentença condenatória foi prolatada 

em 18/07/2016, e fixada a incidência dos consectários da mora de forma 

expressa no decisum, quanto aos juros é a partir dessa data que 

começam a incidir , o que totaliza 691 dias até a data da garantia do Juízo 

pelo bloqueio judicial do valor da condenação (09/06/2018 – ID. 14231921), 

sendo esse o parâmetro a ser usado na elaboração do valor exequendo. 

Doutro lado, a correção deve incidir após a citação da parte reclamada 

que, a teor do enunciado 13 do Fonaje, conta a partir da ciência do ato 

respectivo, ou seja, a partir de 03/02/2015, o que representa um índice 

acumulado de 1,209835 e totaliza a dívida para R$ 13.913,10, até 

09/06/2018 – data do bloqueio judicial, que multiplicado pelos juros de mora 

apurados (R$ 3.204,65), alcança o montante de R$ 17.117,75 (dezessete 

mil cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos). Com relação a 

divergência quando a incidência da multa e dos honorários de 10% em 

razão do não cumprimento voluntário do débito, assiste razão ao 

embargante e, isso porque, a previsão do §1º do artigo 523 do CPC 

aplica-se parcialmente à modalidade de execução que se processa sob o 

rito dos Juizados Especiais, sendo os honorários advocatícios excetuados 

dos seus ditames. É o ensinamento que se extrai do Enunciado 97 do 

FONAJE: “A multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite da alçada, a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento”. Portanto, ao montante apurado há que se 

acrescer a multa de 10% pelo não pagamento voluntário da condenação 

(R$ 1.391,31) e, por fim, os 15% de honorários advocatícios fixados em 

sede recursal (R$ 2.776,36), resultando então no montante total da dívida 

(R$ 21.285,42), que não é nem o indicado pelo credor, nem o defendido 

pelo devedor. Portanto, fixo os cálculos no valor ora salientado e 

determino o abatimento de R$ 2.007,61 da quantia bloqueada das contas 

bancárias do devedor. Por todo exposto, acolho parcialmente os 

embargos opostos e, diante da satisfação da obrigação pelo devedor, 

JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil/2015. Expeça-se alvará em favor do credor 

para saque do valor da condenação (R$ R$ 21.285,42) e seus acréscimos 

legais, e em favor do devedor, para saque do saldo remanescente (R$ R$ 

2.007,61) e seus acréscimos legais. Transitada em julgado esta decisão, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se estes autos 

com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 14 

de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001951-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCLIDIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001951-69.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LEOCLIDIA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS 

CÁCERES Vistos. Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA PROVISÓRIA” proposta por LEOCLIDIA ALVES 

DE OLIVEIRA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada por ter percebido benefício até 

janeiro de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, 

tendo em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se 

desatualizados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia 

agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos 

e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar nos autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas 

partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS 

de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 

que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001948-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES MEDEIROS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES OAB - SP111577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1001948-17.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: MARLENE FERNANDES MEDEIROS CORREIA REQUERIDO: 

INSS Vistos. Em atendimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência para 

o dia 19/02/2019 às 16h30min. COMUNIQUE-SE ao juízo deprecante 

acerca da distribuição da presente missiva, bem como acerca da data 

aprazada para cumprimento do ato. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001957-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA NATALINA PAINS SILVA (RÉU)

KLEYDER ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001957-76.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RENATA MENDES BARBOSA DE SOUZA RÉU: KLEYDER 

ISAURA PAINS DE OLIVEIRA SILVA, DANIELA NATALINA PAINS SILVA 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

20/03/2019 às 16h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a 

ser realizada por esta magistrada, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Não obtida a autocomposição, 

sairá à parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOAQUIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000697-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SEBASTIAO JOAQUIM SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por SEBASTIAO JOAQUIM SILVA em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. A exordial foi recebida em id nº 14096787, oportunidade em que 

fora determinado à citação da demandada, deferido o pedido de tutela, 

bem como nomeado médico perito. Citada, a Autarquia demandada 

apresentou contestação no id nº 15466468. A despeito de devidamente 

intimada, a autora não compareceu à perícia médica, sendo juntada 

justificativa em id nº 16915982. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, a despeito do alegado 

pelo causídico, denota-se que sua intimação fora realizada tanto para 

comparecer ao ato da perícia bem como para impugnar a contestação 

apresentada, conforme certificado em id nº 17035987. Assim, verifica-se 

que o mesmo estava ciente da perícia agendada, não havendo justificativa 

para ausência, razão pela qual DECLARO preclusa a produção da prova 

pericial. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 13632664 - Pág. 7, donde 

se depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no 

art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. 

Ocorreu que, mesmo intimado para o ato, o requerente deixou de 

comparecer à perícia médica agendada, sendo declarada a prova pericial 

preclusa, não sendo os documentos médicos aportados aos autos 

suficientes para comprovar a alegada incapacidade do autor, sendo o 

indeferimento do pleito medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. LESÃO 

ORTOPÉDICA. PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO INCOMPROVADOS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. AUTORA QUE 

NÃO COMPARECE À PERÍCIA APRAZADA. POSSIBILIDADE DE 

DECRETAÇÃO DE PERDA DA PROVA TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE 

PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Auxílio-doença. 

Para a concessão do benefício de auxílio-doença, deve estar 

demonstrada a qualidade de segurado e a incapacidade temporária para o 

exercício da sua atividade habitual, dispensando-se período de carência 

quando a incapacidade decorre de acidente de trabalho. 2. Perda da prova 

técnica. Possibilidade. Pressupostos do benefício não demonstrados. 

Quando não precedida de justificação plausível e suficientemente 

comprovada nos autos do processo, a ausência do segurado à perícia 

médica designada pelo juízo, após regular intimação pessoal, autoriza a 

presunção de que houve desistência da prova técnica. Caso em que a 

requerente não compareceu à perícia judicial, embora devidamente 

intimada. Assim, por faltarem evidências bastantes da incapacidade 
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laboral da segurada, a conclusão pela improcedência do pedido inicial é 

medida que se impõe. Situação dos autos em que a postulante também não 

se insurgiu, pela via adequada e no momento oportuno, contra a decisão 

que reconheceu a desistência da prova técnica. Logo, não se pode admitir 

que uma questão preclusa seja rediscutida no curso da demanda, sob 

pena de violação aos princípios da segurança jurídica... e da estabilidade 

das decisões judiciais. Precedente jurisprudencial. Manutenção da 

sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70069567766, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 

70069567766 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

28/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 04/10/2016)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU REESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU À PERÍCIA 

MÉDICA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença são: a qualidade de 

segurado, a incapacidade parcial ou total e temporária ou permanente e 

total para a atividade laboral para execução de atividade laborativa capaz 

de garantir a subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de 

reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título 

de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 2. Não 

tendo comparecido a parte autora à necessária perícia médica designada 

(embora intimada pessoalmente), não se pode, então, ante a ausência de 

prova da alegada incapacidade laboral, conceder o benefício 

previdenciário pretendido. 3. Considerado o caráter social que permeia o 

Direito Previdenciário, a coisa julgada opera efeitos secundum eventum litis 

ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 4. Apelação 

d e s p r o v i d a .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 0 2 7 1 2 2 1 2 0 1 5 4 0 1 9 1 9 9  

0002712-21.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de Julgamento: 25/11/2015, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 20/01/2016 e-DJF1)” Nesse diapasão, 

entendo que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 

373, I, do Código de Processo Civil), ou seja, que está incapacitado para o 

labor, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, revogando a liminar alhures deferida, e por conseguinte, 

DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do 

art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da 

Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001196-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA OAB - MT24687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CORDEIRO PISSOLATO OAB - MT25376/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001196-45.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOSÉ MARIANO DA 

SILVA Vistos. DEFIRO o pedido constante na petição de fl. 130, de modo 

que CONCEDO 10 (dez) dias, para que a equipe multidisciplinar finalize os 

estudos do presente caso. No mais, CUMPRA-SE a decisão proferida em 

ID 16593425. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001158-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença 

c/c Pedido de Liminar” proposta por Aparecida Marcelina da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados 

nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

14776729/14777008. A inicial foi recebida em id nº 14833707, sendo 

determinada citação da demandada, com o deferimento do pedido de 

tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Contestação 

apresentada pela demandada no id nº 15293608. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 15680159. Laudo pericial aportado em id 

nº 16795507. A demandada se limitou a tomar ciência da perícia realizada, 

enquanto que a autora apresentou manifestação em id nº 16865787. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o 

cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz 

(ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à 

concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 14776968, 

donde se depreende que o vem contribuindo com a Previdência, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 

quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial inserido em id nº 16795509, aferem-se as informações: “(...) Sim. 

Ortopédica (...) Total (...) Sim. permanente (...) permanente, total (...) 

Incapacidade definitiva (...) apresenta quadro ortopédico incapacitante, 

definitivo, evolutivo e total (...)”. Nesse diapasão, comprovados os 
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requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa 

se faz a parcial procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor 

esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido 

benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a 

autora, em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade 

laboral de qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se 

que a autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão 

vejamos: "Para a concessão de benefício por incapacidade, não será 

considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria 

moléstia incapacitante." Considerando que a parte autora se encontra 

permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não 

reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, 

faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a 

existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível 

verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” DO DANO MORAL Os 

danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta 

que venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso 

comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o 

simples fato de a autora ter seu pleito de benefício negado não gera dano 

moral, por não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade, portanto não se 

trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é presumido, 

independendo de comprovação deste. Assim, estou convicto de que 

inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador do dano 

moral, ante a negativa de concessão do benefício, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 
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Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. 

INDEFERIMENTO. DANO MORAL. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 

DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. A reforma do acórdão impugnado, que fixou a ausência de 

caracterização de danos morais proveniente de falha do ente 

previdenciário no procedimento de concessão do benefício postulado, 

demanda reexame do quadro fático-probatório dos autos, o que não se 

demonstra possível na via estreita do Recurso Especial. Incidência da 

Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1666363 RS 

2017/0082479-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/06/2017)” “ADMINISTRATIVO. INSS. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cuida-se de pedido de indenização pelos 

danos morais decorrentes da cessação do benefício previdenciário de 

auxílio-doença na esfera administrativa. 2. A responsabilidade civil objetiva 

do Estado pressupõe a ação ou omissão do ente público, a ocorrência de 

dano e o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano. 3. No 

caso dos autos, não restou provado dano moral, através de fato concreto 

e específico, não sendo passível de indenização a mera alegação 

genérica de sofrimento ou privação, como ocorrido nos autos. 4. A 

cessação dos benefícios previdenciários mediante regular procedimento 

administrativo não enseja por si só a configuração de danos morais, ainda 

que a verba tenha natureza alimentar, posto que a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais à sua fruição é ônus ordinário que 

recai sobre todos os segurados. 5. A jurisprudência desta E. Corte firmou 

entendimento no sentido de que não se pode imputar ao INSS o dever de 

indenizar o segurado pelo simples fato de ter agido no exercício do 

poder-dever que lhe é inerente, consistente na verificação do 

preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão ou 

cessação dos benefícios previdenciários. Precedentes. 6. Apelação 

desprovida. (TRF-3 - AC: 00000331020104036114 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 

14/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:26/09/2017)” Dessa feita, não vislumbro a configuração do dano 

moral pugnado, de modo que o indeferimento do pleito em voga é medida 

que se impõe. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da 

parte autora, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão 

pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

implantar o auxílio-doença a Aparecida Marcelina da Silva, a partir da data 

do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de 

mora[1] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Vale frisar, com 

relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em 

razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas daquele 

montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo 

sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE 

a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] No que tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, 

serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas 

anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, 

ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. 

Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 
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do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença 

c/c Pedido de Liminar” proposta por João Sabino de Oliveira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

14775508/14775742. A inicial foi recebida em id nº 14833657, sendo 

determinada citação da demandada, com o deferimento do pedido de 

tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Contestação 

apresentada pela demandada no id nº 15293712. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 15678844. Laudo pericial aportado em id 

nº 16795256. A demandada se limitou a tomar ciência da perícia realizada, 

enquanto que a autora apresentou manifestação em id nº 16864669. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. Com efeito, o 

cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz 

(ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à 

concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 14775697, 

donde se depreende que o vem contribuindo com a Previdência, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 

quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial inserido em id nº 16795256, aferem-se as informações: “(...) Sim. 

Sequela óssea e Ortopédica (...) Total (...) Sim. permanente (...) 

permanente, total (...) Incapacidade definitiva (...) apresenta quadro 

ortopédico incapacitante, definitivo e total em decorrência a sequelas 

oriundas de tuberculose óssea diagnosticada em 2012 (...)”. Nesse 

diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício 

de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Considerando que 

a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer 

tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que 

comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos, in verbis: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão 

da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 
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de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” DO DANO MORAL Os 

danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta 

que venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso 

comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o 

simples fato de a autora ter seu pleito de benefício negado não gera dano 

moral, por não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade, portanto não se 

trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é presumido, 

independendo de comprovação deste. Assim, estou convicto de que 

inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador do dano 

moral, ante a negativa de concessão do benefício, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. 

INDEFERIMENTO. DANO MORAL. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 

DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. A reforma do acórdão impugnado, que fixou a ausência de 

caracterização de danos morais proveniente de falha do ente 

previdenciário no procedimento de concessão do benefício postulado, 

demanda reexame do quadro fático-probatório dos autos, o que não se 

demonstra possível na via estreita do Recurso Especial. Incidência da 

Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente 

conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1666363 RS 

2017/0082479-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/06/2017)” “ADMINISTRATIVO. INSS. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Cuida-se de pedido de indenização pelos 

danos morais decorrentes da cessação do benefício previdenciário de 

auxílio-doença na esfera administrativa. 2. A responsabilidade civil objetiva 

do Estado pressupõe a ação ou omissão do ente público, a ocorrência de 

dano e o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano. 3. No 

caso dos autos, não restou provado dano moral, através de fato concreto 

e específico, não sendo passível de indenização a mera alegação 

genérica de sofrimento ou privação, como ocorrido nos autos. 4. A 

cessação dos benefícios previdenciários mediante regular procedimento 

administrativo não enseja por si só a configuração de danos morais, ainda 

que a verba tenha natureza alimentar, posto que a comprovação do 
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preenchimento dos requisitos legais à sua fruição é ônus ordinário que 

recai sobre todos os segurados. 5. A jurisprudência desta E. Corte firmou 

entendimento no sentido de que não se pode imputar ao INSS o dever de 

indenizar o segurado pelo simples fato de ter agido no exercício do 

poder-dever que lhe é inerente, consistente na verificação do 

preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão ou 

cessação dos benefícios previdenciários. Precedentes. 6. Apelação 

desprovida. (TRF-3 - AC: 00000331020104036114 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 

14/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:26/09/2017)” Dessa feita, não vislumbro a configuração do dano 

moral pugnado, de modo que o indeferimento do pleito em voga é medida 

que se impõe. Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, 

para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

confirmando a tutela alhures deferida, razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o auxílio-doença a 

João Sabino de Oliveira, a partir da data do requerimento administrativo, 

perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos 

do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, 

com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[3]”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Vale frisar, com relação à liquidação das parcelas 

pretéritas, que as parcelas pagas em razão do cumprimento da liminar 

devem ser descontadas daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal 

nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as 

parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 

85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001018-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001018-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

Vistos. Cuida-se de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR”, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz na exordial que após diligências na sede da 

26ª Ciretran foi constatadas diversos problemas estruturais, de segurança 

e acessibilidade, que demonstram uma situação deplorável. Além disso, 

argumenta ter sido constatada a necessidade de contratação de mais 

servidores. A inicial foi recebida em ID 14378272, oportunidade na qual foi 

deferido pleito de concessão de tutela de urgência para determinar a 

liberação do valor de R$ 496.000,00 previstos no processo de nº 

15001/2018 para reforma do prédio; e para compelir os requeridos a 

darem início às obras reparatórias da sede no que tange à sua segurança 

(fiação, estrutura física etc), acessibilidade interna/externa, adequação 

das salas de atendimento e demais cômodos, ampliação do pátio e 

acondicionamento de veículos apreendidos, construção de local/setor 

adequado para vistoria, contratação/nomeação de servidores afim de 

melhor suprir a demanda de atendimento (notadamente no serviço de 

vistoria), entre outros itens apontados no Inquérito Civil concernentes à 

estrutura da unidade; sob pena de multa. Devidamente citado, o requerido 

Detran apresentou contestação em ID 15402614, aduzindo a ausência de 

dano concreto ou futuro suportado pela sociedade, impossibilidade de 

concessão de tutela satisfativa, que o resultado da presente demanda 

depende de disponibilidade de valores do Estado em favor do Detran e 

autorização para celebração de licitação. O Estado de Mato Grosso, por 

sua vez, apresentou suas razões defensivas em ID 15758782, aduzindo 

ausência de omissão estatal; relativização da separação dos poderes 

ante a inexistência de circunstância emergencial ou excepcional; reserva 

do possível; não comprovação da real necessidade de contratação de 

novos servidores e desnecessidade de multa. O Ministério Público 

ofereceu impugnação em ID 16483765, rechaçando as teses dos 

requeridos. Os autos me vieram conclusos. EIS O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre destacar que o caso em comento 

comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Adentrando ao mérito da presente lide, tenho que este gira em torno da 

situação da sede do 26º Ciretran, localizado neste município, o qual estaria 

supostamente com diversos problemas estruturais, de segurança, 

acessibilidade e falta de servidores. Pois bem. Em que pese as negativas 

dos requeridos de ausência de danos à sociedade e de omissão estatal, 

verifico que a pretensão inicial merece guarida. Isso porque restou 

sobejamente comprovado nos autos que a situação da sede do Ciretran 

não se enquadra mais em meras irregularidades, eis que fora elaborado 

laudo de constatação por engenheiro do requerido Detran que atestou que 

situação do local é péssima (ID 15759008 - Pág. 27). O artigo 23 da 

Constituição Federal é taxativo ao dispor sobre a competência comum dos 

entes federados em promover a conservação do patrimônio público (inciso 

I), sendo que a desídia dos requeridos representa clara ofensa aos 

ditames constitucionais. A atitude dos demandados em não realizar obras 

necessárias estruturais e de segurança afrontam ainda os direitos 

fundamentais previstos no art. 5º da CF, referentes à saúde, segurança, e 

ainda, da dignidade da pessoa humana (art. 1º) quanto às pessoas que 

necessitam se dirigir até referido local para obtenção dos serviços 

públicos prestados. Já quanto aos servidores públicos que lá exercem 

suas atividades deve-se somar a este rol o desrespeito ao direito social 

do trabalho saudável, seguro e salubre, previstos nos incisos XXII do art. 

7º da CF. De outra banda, ressalto ainda que o caso em apreço visa 

também a implementação de obras para acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, cuja obrigação também é comum entre 

os entes estatais, a teor do inciso II do supracitado artigo. A preocupação 

do constituinte foi tamanha com a efetivação dos direitos da pessoa com 

deficiência que encontramos ainda a previsão de acessibilidade nos 

seguintes artigos da Carta Magna Nacional: Art. 227. (...) § 2º A lei disporá 

sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso 

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Art. 244. 

A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso 

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim 

de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, 

conforme o disposto no art. 227, § 2º. Quanto às disposições 

infraconstitucionais, temos a elaboração da Lei 13.146/2015, denominada 

de Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, a qual prevê em seu art. 8º o dever do Estado em 

efetivar o direito à acessibilidade, verbis: É dever do Estado, da sociedade 

e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao 

turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. Da dicção do art. 57 da mesma lei, 

também ressai a obrigatoriedade do poder público em promover as 

reformas necessárias aos prédios públicos já existentes a fim de garantir 

tal direito, senão vejamos: Art. 57. As edificações públicas e privadas de 

uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com 

deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como 

referência as normas de acessibilidade vigentes. A implementação de 

referidas obras e adaptações são imprescindíveis ao exercício pleno dos 

direitos fundamentais dos portadores de deficiência ou mobilidade 

reduzida, os quais, mesmo após a evolução dos direitos fundamentais 

ainda enfrentam restrições em suas garantias mais simples, como acesso 

a logradouros públicos, em afronta aos direitos constitucionais da 

igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade e exercício pleno da 

cidadania. Assim, referidas obrigações não podem deixar de ser 

cumpridas, sob o fundamento exclusivo de discricionariedade na 

implantação das políticas públicas e reserva do possível, o que justifica o 

ajuizamento da presente demanda e a intervenção do Poder Judiciário 

para compelir os requeridos a efetivarem as melhorias necessárias, nos 

termos da legislação pátria. Neste sentido: CONSTITTUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO COM A FINALIDADE DE GARANTIR O 

ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA 

DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA SOBERANIA ORÇAMENTÁRIA. DIREITO 

À ACESSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA IMEDIATA. 

REGULAMENTAÇÃO QUE EXIGE A ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 

EXISTENTES. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INJUTIFICADA. 

ONRIGAÇÃO DE FAZER ESTIPULADA EM TEMPO RAZOÁVEL. MEDIDAS 

DETERMINADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ. CONDENAÇÃO 

DO DEMANDADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE TODOS OS 

DEMAIS TERMOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA 

REMESSA NECESSÁRIA. (TJRN, RN 20150185476, 1ª Câmara cível, 

Relator Juiz Jarbas Bezerra, j. 04/04/2016) RECURSO DE APELAÇÃO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS EM 

PRÉDIOS E DEPENDÊNCIAS DE DELEGACIA DE POLÍCIA. MUNICÍPIO DE 

MIRASSOLÂNDIA E JACI. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSÍCA. (...) 2. Necessidade de adaptação 

dos prédios públicos. Descumprimento de lei federal, estadual, da 

Constituição Federal e da Constituição Estadual que permite a intervenção 

judicial e afasta a discricionariedade administrativa. Fazenda Pública 

Estadual que sequer logrou demonstrar que estaria alocando seus 

recursos financeiros para outros serviços essenciais ou prioritários da 

população. Ademais, houve realização de perícia judicial que concluiu pela 

necessidade de adaptações no prédio de Delegacia de Polícia do Município 

de Mirassolândia e reforma substancial no prédio do Município de Jaci, de 
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modo que a obrigação de fazer não pode ser afastada. Precedentes. (...) 

(TJSP, Apl 0000610-44.2012.8.26.0358, 7ª Câmara Extraordinária de 

Direito Público, Relator Marcelo Berthe, j. 10/11/2016) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor, portador de 

necessidades especiais que pretende a condenação da ré na obrigação 

de fazer consistente na reforma do prédio do Fórum bem como do Anexo 

Fiscal e indenização por danos morais no importe de 100 salários mínimos, 

além de cominação de multa pelo descumprimento. Sentença de parcial 

procedência mantida. Inteligência dos arte. 227, §220 e 244 da CF/88; Leis 

ns. 7859, de 24/10/1989, 5500/86, 9086/95 e Lei 10.098/2000. Legislação 

constitucional e infraconstitucional que determina a realização de reformas 

necessárias para a integração das pessoas portadoras de deficiência, 

além e determinar a construção e/ou ampliação de edifícios públicos ou 

privados de uso coletivo para tornar acessíveis aos portadores de 

deficiência física ou mobilidade reduzida. Danos morais não 

caracterizados. Sentença mantida. Recursos improvidos e reexame 

necessário, desacolhido. (Reex 0005445-35.2009.8.26.0664, Relator 

Antonio Rulli, 9ª Câmra de Direito Público, j. 09/02/2011) Não se trata de 

ofensa à separação dos poderes, pois, como fundamentado o objeto dos 

presentes autos visa a efetivação de direitos fundamentais. 

Compartilhando deste entendimento, colaciono o magistério do Relator da 

Apelação Cível 0000006-61.2006.8.18.0085, Desembargador José James 

Gomes Pereira, 2ª Câmara de Direito Público do TJPI, julgado em 

19/04/2018: (...) Não viola a separação dos poderes a interferência do 

Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a 

efetivar os direitos fundamentais. O judiciário, entre suas atribuições 

constitucionais, tem o dever de proteger os direitos fundamentais tanto no 

aspecto negativo (não violação) quanto no aspecto positivo (efetiva 

prestação). Além disso, cada poder (função) do Estado tem a atribuição 

de controlar uns aos outros, conforme princípio da harmonização dos 

poderes (art. 2º, CF) e a teoria dos freios e contrapesos. Por fim, já se 

encontra pacifico no STF que o judiciário tem legitimidade para controlar e 

intervir nas políticas públicas que visem a garantir o mínimo existencial. (...) 

Dessa forma, conclui-se que se o poder público, é responsável pela 

omissão na prestação de serviço de relevância pública, necessário à 

garantia da dignidade da pessoa humana, o dever de agir não é ato 

discricionário, mas sim vinculado. (...) Portanto, tenho que os elementos 

constantes nos autos demonstram de forma patente a necessidade de 

realização de reforma e adaptações na sede do 26º Ciretran. Finalmente, 

no tocante à contratação de novos servidores, verifico que tal 

necessidade não restou suficientemente demonstrada nos autos, não 

estando o órgão em situação excepcional de escassez que demande a 

atuação do Poder Judiciário neste tocante, restando neste tópico ato 

d i s c r i c i o n á r i o  d o  a d m i n i s t r a d o r  e s t a t a l .  O  o f í c i o 

667/2018/PRES/DETRAN/MT (ID 15856441 - Pág. 2) e C. I. nº 422 e 

423/2018/ PRES/DETRAN/MT (ID 15856441 – Pág. 5 e 7) comprovam que a 

função de vistoriador, a qual o Ministério Público argumenta inexistir 

número suficiente de efetivo, pode ser desempenhada por qualquer outro 

servidor, inclusive pelo chefe da Ciretran. Além do que por este 

documento ficou comprovado que o requerido Detran já disponibilizou 

curso para os servidores de aludida unidade para capacitação no 

desempenho desta função. Seguindo o entendimento acima explanado, 

compartilho os seguintes julgados: (...) A competência do Judiciário 

limita-se ao controle da legalidade e de abuso de poder da autoridade, não 

lhe sendo permitido apreciar o mérito administrativo, analisando critérios de 

conveniência e oportunidade. (...) (TJMG, AC 6922745-20.2009.8.13.0024, 

3ª Câmara Cível, Relator Elias Camilo, j. 10/10/2013) (...) Avaliação quanto 

à necessidade de nomeação que se insere no âmbito da 

discricionariedade do ente público – Ofensa ao princípio da separação dos 

poderes – Suposto desvio de finalidade da nomeação não demonstrado – 

Inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato administrativo não verificadas 

(...) (TJSP, 1007588-19.2015.8.26.0292, Relator Marcelo L Theodosio, 11ª 

Câmara de Direito Público, j. 19/07/2018) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de obrigação de fazer de 

modo a determinar aos requeridos que procedam à realização de obras 

reparatórias na sede da 26ª Ciretran de Mirassol D’Oeste, para sanar os 

problemas de estrutura, segurança, acessibilidade, CONFIRMANDO a limiar 

alhures deferida, devendo ser iniciadas no prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no art. 487, I, do 

CPC. ISENTO os requeridos do pagamento de despesas, custas 

processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de condenar os requeridos em 

honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da 

Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT. Sentença sujeita a reexame 

necessário. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001668-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

ELIANA LIMA DOS SANTOS VASCONCELOS OAB - 223.677.478-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001668-46.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): WANDREY DOS SANTOS VASCONCELOS REPRESENTANTE: 

ELIANA LIMA DOS SANTOS VASCONCELOS RÉU: NILVO DA SILVA 

VASCONCELOS Vistos. Ante o teor do ofício de ID 17062060, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente valor atualizado do crédito 

ressaltando que deverá atentar aos termos da decisão de ID 16209657. 

Após, OFICIE-SE a comarca deprecada enviando o montante apresentado 

pela parte. Aguarde-se o cumprimento da missiva e decurso do prazo 

para pagamento voluntário. Transcorrido in albis ou sobrevindo 

pagamento, INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Em seguida AO Ministério Público para manifestação em igual prazo. 

Somente então, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

13 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001936-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX HENRIQUE GOMES EVANGELISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001936-03.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADAIR CESAR COPETTI RÉU: MAX HENRIQUE GOMES 

EVANGELISTA Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita. A autora persegue a liminar de 

expedição de mandado de reintegração. Todavia, a demanda versa sobre 

direito possessório e ao Juízo incumbe prudência redobrada, 

principalmente na análise do acervo probatório. Assim sendo, vê-se que a 

documentação apresentada na inicial, por si só, não se mostra suficiente 

para autorizar o almejado pronunciamento judicial, razão porque conforme 

determinação da e. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso em seu art. 1.196[1], POSTERGO a análise do pedido liminar e 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 22/01/2019 às 13h30min, 

devendo a parte autora trazer testemunhas independentemente de 

intimação. CITE-SE a demandada para comparecimento à audiência, 

cientificando-a de que o prazo para contestar a ação, contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Ciência ao MPE. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] A apreciação de medidas liminares em ações 

possessórias será precedida, em regra, da realização de audiência de 

justificação, salvo se a documentação apresentada se mostrar 

suficientemente robusta e segura.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001936-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX HENRIQUE GOMES EVANGELISTA (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119833 Nr: 3421-36.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Barbosa Garcia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideraldo Bruno Camilotti, Ivana Savariani 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos José de Campos - 

OAB:14526, Thiago José de Campos - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 Intimação dos Procuradores da parte requerente de que os autos 

encontram-se com vista para no prazo de 15 (quinze)dias pugnar o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8959 Nr: 1187-96.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina de Castro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 (...)Assim sendo, considerando-se que os embargos não tem força 

jurídica para desconstituir o crédito materializado pelas CDA’s, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos apenas para acolher o equívoco 

no percentual de juros aplicados ao cálculo de fl. 98.Ademais, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 9 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8959 Nr: 1187-96.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina de Castro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Autos n.º 2001/37. – (Código: 8959)

Vistos.

Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, a exequente, 

por meio da petição de fls. 108, requer que seja oficiado à Receita Federal 

do Brasil para que o órgão forneça informações acerca de bens passíveis 

de penhora em nome do executado.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Como de conhecimento, o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do 

direito à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua 

vez, é complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo 

constitucional, ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da 

pessoa física, bem como resguardando dados sigilosos da pessoa 

jurídica.

Entretanto, a proteção dispensada a essas espécies de dados, como 

forma de resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade 

da pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena 

de se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo 

as liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando 

“em jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito 

fundamental à privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e 

ilegalidades, conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de 

Moraes:

“Os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo 

ser devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares 

de Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção 

constitucional do sigilo não deve servir para detentores de negócios não 

transparentes ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar 

seus compromissos ”. (negrito nosso)

E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não pagou o 

débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à procura 

de bens que garantissem a execução, como se colhe da penhora 

“on-line”. Portanto, o requerente demonstrou que esgotou todos os meios 

possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em 

nome dos executados (CNGC item 2.16.1).

POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO 

as seguintes providências:

I-) OFICIE-SE à Receita Federal, requisitando a última declaração de renda 

da parte executada.

II-) Observe-se que o CPF e CNPJ da parte executada, apresentados nos 

autos, deverão acompanhar o respectivo ofício.

III-) O ofício que contenha as informações deverá ser juntado aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça (item 

2.16.4 da CNGC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de setembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125314 Nr: 808-09.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Batista Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, em atendimento ao r. despacho de fls. 170, o 

alvará de n. 402536-9/2018, foi autenticado aos 08/08/2018, com o selo n. 

AB 274136 e entregue a parte autora.

 Mirassol D’Oeste – MT, 17 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252187 Nr: 4179-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney da Silva Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Marcio Jose da Silva - OAB:16.225

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.
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Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001576-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA MAGALHAES OAB - MT19979/O (ADVOGADO(A))

IVANI FRANCISCA SOARES DA SILVA OAB - 315.296.378-56 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 29/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

17011341, em 12/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001577-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 29/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

17012545, em 12/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR MARIA CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 29/10/2018, tendo protocolado a contestação de ID nº 

16635486, em 12/12/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242843 Nr: 4290-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado(a) da parte autora para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Porto Esperidião com a finalidade de citação da 

re, devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244094 Nr: 86-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:8535-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21126 Nr: 1310-55.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creusa Gonçalves Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

220, cujo teor transcrevo: " Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo 

n.º 1310-55.2005.811.0011 - Cód. 21126, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 05/12/2018 às 08:00hs e DEIXEI DE 

INTIMAR a Sr.ª CREUSA GONÇALVES PERINI, pois me dirigi ao endereço 

constante no Mandado, e a numeração é inexistente, sendo que no 

referido rua termina no número 200(aproximadamente), diligenciei nas 

imediações contudo sem êxito. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237615 Nr: 1580-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Admistradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Cunha dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 102, cujo teor 

transcrevo:" Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado 

de Citação, expedido pela MMª Juíza da Comarca de Mirassol D’Oeste – 

MT, extraído dos autos do código de nº.237615, onde figura como Parte 

Ré – ADEMIR CUNHA DOS REIS, dirigi-me nesta data e por varias outras 

ao endereço mencionado nos autos, e lá estando, não foi possível 

proceder com a Apreensão do Bem, em virtude do mesmo não ser 

localizado, em ato continuo dirigi-me novamente ao endereço do Réu, e lá 

estando, Citei-o do inteiro teor do presente mandado e que após a leitura 

do mesmo exarou seu ciente e aceitou a contra fé e cópia da Inicial que 

lhe ofereci como consta em mandado anexo. Sendo assim, devolvo o 

presente mandado em cartório para os devidos fins. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237567 Nr: 1561-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFMPM, DFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para que se manifeste acerca das 

informações contidas nas Declarações de Imposto de Renda dos 

executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209471 Nr: 1884-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcon - Autarquia Municipal de Transito e 

Transportes de Contagem-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Andre de Araujo 

Vasconcelos - OAB:118.484, LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - 

OAB:118.487/MG

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 67, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Chamo o feito a ordem para 

revogar todos os atos processuais praticados posteriormente à prolação 

da sentença de fls. 53/54. Isso porque ao manusear com vagar o presente 

feito, verificou-se que o embargante se trata de autarquia, de sorte que a 

sua intimação sobre o teor da referida sentença deveria ter sido pessoal, 

exegese do art. 183, do Código de Processo Civil e não via DJE. Sendo 

assim, com vistas a se evitar eventuais arguições de nulidade processual, 

determino a intimação pessoal do embargante a respeito do teor da 

sentença prolatada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245506 Nr: 818-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado da parte autora de que foi infrutífera a 

indisponibilidade de fls. 205/208, bem como para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112947 Nr: 3568-62.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha-Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi infrutífera a 

indisponibilidade de fls. 167/170, bem como para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232178 Nr: 3121-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/ A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaíde Trento Júnior, Egnomar de Freitas Tiago, 

Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

dos requeridos acerca da sentença proferida, devendo emitir as guias no 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, 

bem como enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento 

do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 

48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175756 Nr: 239-37.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Teresinha Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão de fls. 164, cujo teor transcrevo:"Certifico 

que nesta data ao proceder com o cadastro da RPV relativa a parte Janice 

Teresinha Moreira no sistema EPREC, não foi possível realizá-lo em virtude 

da ocorrência de erro "O beneficiário JANICE TERESINHA MOREIRA está 

com situação cadastral irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição 

não poderá ser salva.", conforme espelho da tela em anexo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171083 Nr: 4022-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Longo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

141, cujo teor transcrevo: "Certifico que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo 

n.º 4022-71.2018.811.0011 - Cód. 171083, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 10/12/2018 às 15:00hs e DEIXEI DE 

INTIMAR a Sr.ª NEUZA APARECIDA LONGO, pois me dirigi ao endereço 

constante no Mandado, atualmente outras pessoas que não relacionadas 

com a Intimanda, conversei com a vizinha a Sr.ª ANTONIA SILVA DE 

ASSIS, que não soube informar os nomes dos residentes, mas soube 

informar se tratar de um casal de jovens."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 1939-92.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: F. M. C Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluci R. Ferrari da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da penhora realizada às fls. 

144/161, de um veículo GM, Astra, Placa DAP-8994, bem como para que 

querendo se manifeste nos autos, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001931-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001931-78.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001939-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001939-55.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARE NOVAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados 

em causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de 

pessoas carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001926-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001926-56.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: GILSON CARLOS FERREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. De pronto, a despeito do disposto na 

Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em causas 

onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. O exequente pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita em seu favor, contudo, postergo a 

apreciação do pedido, nos termos do art. 54, paragrafo único. Desta 

forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Certificado o não oferecimento de embargos, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça (NCPC, artigo 910, §1º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Março de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAERCIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 17113133. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 17 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 
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Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010627-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESILDO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LORENA PAULA BATISTA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010627-52.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA EXECUTADO: LORENA PAULA BATISTA DOS SANTOS - ME, 

JESILDO BATISTA DOS SANTOS Vistos. Considerando o teor dos ofícios 

de ID 17003585, INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-25.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010019-25.2014.8.11.0011. REQUERENTE: DALVA ALVES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Autos nº 

8010019-25.2014.8.11.0011 Vistos. Considerando o teor da certidão de ID 

12030866, INTIME-SE a exequente para dar regular impulsionamento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Após, CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de 

dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001965-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO SABINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Cuida-se de ação de 

“Pedido De Reparação de Dano Decorrente de Assédio Moral” ajuizada por 

JOÃO SABINO DE OLIVEIRA contra BANCO BRADESCAD S.A., ambos 

qualificados nos autos. Narra o requerente que vem recebendo cobrança 

indevida da instituição bancária BANCO BRADESCAD S.A., referente ao 

contrato sob nº. 5203630151357000, com inclusão indevida datada de 

09/06/2016, no valor de R$ 180,49 (cento e oitenta reais e quarenta e 

nove centavos), conforme certidão inclusa. Por sua vez, a parte 

reclamante buscou a instituição bancaria BANCO BRADESCAD S.A. 

através do SAC, para informar os erros existentes referente as 

cobranças de indébitos, bem como a falha na prestação de seus serviços, 

fato este que ocasionou danos de ordem moral por incluir os seus dados 

no serviço de proteção ao credito – SPC/SERASA. Ressaltando ainda, que 

as cobranças indevidas se referem a produtos não contratados pela parte 

reclamante que foram vinculados ao seu CPF/conta bancária por meio de 

venda casada. Eis o breve relato, em que pese a dispensa nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. Sem delongas, em 

anál ise dos presentes autos e  dos autos de n º 

1001961-16.2018.811.0011, verifico que ambas as demandas são 

idênticas, eis que em ambas o requerente pugna pela condenação do 

requerido Bradescad a indenização por danos morais causados por 

suposta negativação indevida oriunda do contrato nº. 5203630151357000, 

ocorrida em 09/06/2016, tendo como valor R$ 180,49 (cento e oitenta reais 

e quarenta e nove centavos). Preceituam os parágrafos 1º ao 3º, do art. 

337 do NCPC, que a litispendência ocorre quando: § 1o Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando 

se repete ação, que está em curso. Nas lições de Fredie Didier Júnior[1]: 

há litispendência quando pendem processos com mesmo conteúdo. A 

mesma situação jurídica controvertida é posta em mais de um processo 

para ser resolvida. Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário é 

provocado a solucionar o mesmo problema em mais de um processo. 

Portanto, tendo em vista que ambas as demandas possuem as mesmas 

partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, flagrante a ocorrência de 

litispendência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA INICIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

VÁLIDA QUE NÃO DESCARACTERIZA A LITISPENDÊNCIA - RECURSO 

NÃO PROVIDO. (TJPR, AC 1389367-7, 6ª Câmara Cível, Rel.: Prestes 

Mattar, j. 15.09.2015) O Novo Código de Processo Civil dispõe em seu 

artigo 485 que: “Extingue-se o processo, sem resolução do mérito quando: 

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual.” Assim, verificando-se a presença da litispendência, a 

extinção do processo sem a resolução do mérito - art. 485, V e VI do 

NCPC – é medida que se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V e VI do CPC. 

ISENTO de custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme teor do 

art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] In: Curso de Direito Processual Civil - Processo Coletivo. 

5 ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2010, p. 172.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS BRUNHOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000098-59.2017.8.11.0011. REQUERENTE: AILTON DOS SANTOS 

BRUNHOLI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Considerando que 

a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 17056430, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 
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independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGO JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000869-03.2018.8.11.0011. REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

JANUARIO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000609-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ARAUJO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000609-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: NELSON ARAUJO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 17056430, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSTIL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000249-88.2018.8.11.0011. REQUERENTE: OSTIL DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte sucumbente 

não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do 

petitório de id nº 17074369, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE DE ARAUJO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000199-62.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ADELAINE DE ARAUJO 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 17089070, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000708-90.2018.8.11.0011. REQUERENTE: KAREN CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do 

CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SFOGIA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001019-81.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDUARDO SFOGIA DE SA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ROCHA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000406-95.2017.8.11.0011. REQUERENTE: FAGNER ROCHA RESENDE 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 

1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UELITA DE PAULA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000647-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: UELITA DE PAULA CAMPOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-23.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000372-23.2017.8.11.0011. REQUERENTE: PATRICIA VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000467-53.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RONALDO DE JESUS BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE JULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000275-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DAIANE JULI DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001274-39.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ERICA DE JESUS FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-72.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000942-72.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VAGNER PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000122-53.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ELENITA MORSCHHEUSER DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.17086265, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Março de 2019 às 13h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 17093173, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de Abril de 2019 às 14h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001962-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DIAS PARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão constante do id. 17073554, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de Janeiro de 2019 às 15:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 17070354, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de Abril de 2019 às 17h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 17069825, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de Abril de 2019 às 13h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.17047383, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de Abril de 2019 às 14h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16242127 e juntado ao Id. 17130126, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SALVIONI ARAGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16609586 e juntado ao Id. 17138370, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250153 Nr: 3106-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 PROCESSO/CÓD. Nº 250153

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa de Marcos de Souza Mendes, 

requerendo, em síntese, autorização para viajar e permanecer no 

município de Dourados-MS, entre 21 de dezembro e 05 de janeiro de 2019, 

com a finalidade de visitar sua genitora no período natalino, conforme 

endereço carreado à fl. 257.

Nesse contexto, analisando o pleito defensivo, denoto que o prazo 

vindicado para duração da saída temporária extrapola o previsto 

legalmente no art. 124 da Lei de Execuções Penais, motivo pelo qual 

indefiro o pedido, sem prejuízo da defesa juntar aos autos novo período 

compatível com o permissivo legal, para reanálise do requesto.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250153 Nr: 3106-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Vistos etc.Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições 

impostas no regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das 

consequências do descumprimento das condições ora impostas.Advirto o 

recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do 

equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO À 

REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE 

PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.(...)•Sobre o cálculo de pena 

privativa de liberdade:Havendo cálculo de pena nos autos, mas sem 

manifestação de todas as partes, intime-se a parte faltante, voltando 

posteriormente conclusos para análise.•Sobre eventual multa 

imposta:Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo 

que realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 

da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Saliente-se ao 

recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se com seu 

advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Saem desta audiência todos 

intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250153 Nr: 3106-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 PROCESSO/CÓD. Nº 250153

Vistos etc.

Cuida-se de pedido elaborado pela defesa do recuperando Marcos de 

Souza Mendes, requerendo, em síntese, a permissão para ausentar-se da 

Comarca, bem como a reconsideração da utilização do monitoramento 

eletrônico, com a finalidade de prestar serviços como mecânico de 

maquinas agrícolas no meio rural de Curvelândia e região.
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Nesse contexto, considerando que o recuperando comprovou estar 

laborando licitamente na função de mecânico de máquinas agrícolas desde 

setembro de 2017, conforme fls. 203/212, dispenso o apenado do uso da 

tornozeleira eletrônica, bem como autorizo sua saída desta Comarca e de 

sua residência, ainda que em finais de semana, feriados ou no horário 

compreendido entre 20h e 05h, unicamente para prestar serviços de 

manutenção de máquinas, pois importante para sua ressocialização.

Outrossim, conforme salientado acima, em razão da necessidade de 

alterar as condições do semiaberto, aplico ao recuperando as seguintes 

obrigações, que deverão ser cumpridas sob pena de imediata regressão 

ao regime fechado:

A) comparecer, a partir do dia 16/10/2017, diariamente na UBS – MARIA 

ISABEL ALVES FREDERICO - entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo 

feriados, situada na Rua São Bernardo, s/n, Bairro Por do Sol, 

Curvelândia/MT, CEP 78.237-000, para assinar lista de comparecimento, 

entre 18:00h e 19:30h;

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se estiver laborando como 

mecânico;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo, salvo se 

estiver laborando como mecânico;

E) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 F) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

G) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, participar dos projetos 

recuperacionais indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação do mesmo para participação. Já em andamento, fica o 

recuperando previamente notificado para participar das palestras, 

enquanto em atividade, a serem realizadas na terceira semana de cada 

mês, nas quintas-feiras, às 19h30min, com início previsto para o dia 

19/10/2017, no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 

localizado na Rua Cícero Vitorine, nº 2987, Centro, Curvelândia-MT, 

telefone: (65) 3273-1389, sendo que nos dias de realização do evento fica 

o recuperando dispensado do comparecimento na UBS – MARIA ISABEL 

ALVES FREDERICO.

 I) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de cada mês, para 

comprovar a manutenção ou alteração do emprego lícito, bem como 

informar os dias que esteve ausente da Comarca, com a finalidade de 

abonar eventual falta de comparecimento na UBS ou nas palestras, sob 

pena de revogação da autorização de saída.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de informar as 

alterações nas condições, bem como fiscalizar o cumprimento das 

obrigações impostas ao recuperando, os quais deverão informar a este 

Juízo eventual descumprimento das condições em apreço, após a 

lavratura do devido boletim de ocorrência, acaso encontrem o 

recuperando em local proibido e fora do horário permitido, salvo se estiver 

laborando como mecânico de maquinas agrícolas.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, salvo se estiver 

laborando, será encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e 

posteriormente liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se ao responsável pelo Projeto de palestras de Curvelândia, a fim 

de que informe a participação do recuperando ao mesmo, acaso esta 

providência não tenha sido ainda tomada.

Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250153 Nr: 3106-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

18/09/2017, às 15h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250153 Nr: 3106-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 PROCESSO/CÓD. Nº 250153

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 241, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, 

quando de seu comparecimento mensal, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos na data 

prevista para a progressão ao regime aberto.

Por fim, defiro a cota ministerial de fl.241, proceda-se conforme ali 

postulado.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 70/2018/DF/NM

 A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Nova Mutum, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do Provimento n. 16/2018-CM, que dispõe sobre o 

Recesso Forense, Período do Plantão Judiciário de 20 de dezembro de 

2018 a 6 de janeiro de 2019 e Suspensão dos prazos processuais;

 CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1420/2018-PRES, que 

estabelece o horário de expediente do Tribunal de Justiça e das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de 
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janeiro de 2019, das 13 às 18 horas, em regime de plantão;

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar escala de servidores para 

atuarem no recesso forense em regime de plantão;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER escala dos servidores para atuarem no recesso 

forense: das 14h do dia 19/12/2018 até às 18h do dia 25/12/2018: Ana 

Rita Cordenonsi Buchmann, telefone (65) 99948-2594, juntamente com o 

Oficial de Justiça Carlos Augusto de Almeida, telefone (65) 99640-7369; 

das 18h do dia 25/12/2018 até às 18h do dia 31/12/2018: Cristiany Ribeiro 

Rosa Rose, telefone (65) 99948-2594, juntamente com a Oficial de Justiça 

Gleiciani de Oliveira Grisoste Barbosa, telefone (65) 99985-8599; das 18h 

do dia 31/12/2018 até às 18h do dia 3/1/2019: Ilse Helena Carletto, telefone 

(65) 99948-2594, juntamente com o Oficial de Justiça Ricardo Antônio 

Vieira, telefone (65) 99667-8824; das 18h do dia 3/1/2019 até às 12h do 

dia 7/1/2019: Marlete Maria Rosa Kolodzej, telefone (65) 99948-2594, bem 

como Ricardo Antônio Vieira.

 Publique-se, encaminhe-se à Presidência, à Diretoria-Geral do TJMT e à 

Corregedoria-Geral da Justiça, cientifiquem-se os servidores plantonistas.

 Nova Mutum, 17 de dezembro de 2018.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002701-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ KAYSER (REQUERIDO)

KAYSER & SERAGUCI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002701-40.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002720-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MAGALHAES & CANTO LTDA - ME (REQUERIDO)

ADMILSON CINTRA MAGALHAES (REQUERIDO)

ADILSON CINTRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002720-46.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002762-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES (REQUERIDO)

R. I. GEHRES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002762-95.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002824-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO (REQUERIDO)

VILMAR RIEDIGER (REQUERIDO)

ROMELIO RIEDIGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002824-38.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002882-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON CINTRA MAGALHAES (REQUERIDO)

ADILSON CINTRA MAGALHAES (REQUERIDO)

CINTRA MAGALHAES & CANTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002882-41.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002961-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PERINI ANTUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002961-20.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003006-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA DE PAULA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003006-24.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003010-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO TOMCZYK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003010-61.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003021-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003021-90.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002521-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA HENNI WILMA SCHWABE (REQUERIDO)

KARL ERICH JOHANNES SCHWABE (REQUERIDO)

ECKO ELSO EWALD HELMUT SCHWABE (REQUERIDO)

FOKKO HEINRICH SCHWABE (REQUERIDO)

MAYRA DENISE GAHYVA SCHWABE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002521-24.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 1421-03.2008.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Piter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte Requerida, por seus advogados, para 

apresentar Alegações Finais na forma de Memoriais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 3176-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Regis dos Reis - 

OAB:390.988 / SP, Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 172.594, Fernando 

Simão - OAB:MT 10.066-B, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111, 

Lígia Chaves Martines Fernandes - OAB:391.098 / SP, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419/SP, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - OAB:SP 305.379, 

Sergio Bermudes - OAB:33.031/SP

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o requerido à fl. 974 pela parte Exequente, 

considerando a apresentação de Impugnação/Embargos à Arrematação 

pelo Executado Milton Clemente Juvenal às fls. 925/930.

Desta forma, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar 
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sobre a Impugnação/Embargos à Arrematação às fls. 925/930, no prazo 

estabelecido na decisão à fl. 973.

Transcorrido o prazo, com ou se manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38203 Nr: 1197-65.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Marques Salmazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien F.F. Pavoni - OAB:MT 

6.525

 Vistos, etc.

De proêmio, não conheço da Impugnação ao Cumprimento de Sentença às 

fls. 165/168, tendo em vista que os parâmetros para elaboração dos 

cálculos se apresentam em dissonância com a legislação, uma vez que os 

juros devem correr somente até a data da decretação da falência da 

Requerida (02.08.2013), a partir de tal data, ficam condicionados a 

demonstração de saldo para pagamento de todos os credores, nos termos 

do art. 124 da Lei n. 11.101/2005 e da jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, devendo a parte Autora separar os juros nos cálculos.

Desta forma, intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos novos cálculos discriminando porcentual 

devido tendo como marco temporal a data da decretação da falência da 

parte Requerida (02.08.2013), nos seguintes termos:

1. Condenação Principal – Pagamento de 600.000 quilos de soja;

2. Honorários de Sucumbenciais – 10%;

3. Custas e taxas processuais pagas às fls. 14/16;

4. Valor atualizado até a data da falência;

5. Valor dos juros da data da falência até os dias atuais de forma 

separada.

Com o aporte aos autos dos referidos cálculos, intime-se a parte 

Requerida para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33723 Nr: 54-75.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio José Mazzardo, Vitólio Luiz Mazzardo, Moacyr 

Antônio Mazzardo, Diva Albina Bottega Mazzardo, Fabia Andréia Kamchen 

Mazzardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denofa do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Embargada para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114245 Nr: 862-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME, Marcio Hamekii, 

ROSELEIA STAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842, Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da certidão de penhora de fls 60/61, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37133 Nr: 118-51.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Lacerda Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milário Tukamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa 

Marques Neves - OAB:10642-MT, Diani de Moraes - OAB:MT/12283, 

Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - OAB:MT 

3.533-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), da certidão de 

protesto expedida de fls. , para promover a retirada desta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109603 Nr: 5757-35.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação do exercício de atividade 

rurícola desenvolvida pela parte Requerente e o tempo de contribuição 

efetuada, capaz de comprovar os requisitos para a aposentaria mista.

A fim de elucidar as questões controvertidas, determino a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, IV e V, 

do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência, designo audiência de instrução para o dia 19 

de março de 2019, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114820 Nr: 1220-59.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Sebastião da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de:DETERMINAR que o Instituto Requerido proceda com a 

reimplantação do benefício “auxílio-doença” à parte Autora, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, ainda, a Secretaria 

Judicial guardar observância ao art. 387 da CNGC/MT:“Art. 387. Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I – do endereço do autor; II – da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III – da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).”Cite-se a parte Requerida para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal, bem como 

notifique-a quanto ao conteúdo da presente ação, em especial do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.Consigne-se 

no mandado que, não sendo contesta a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Requerente (CPC art. 

344).Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar 

impugnação, caso queira.Sem prejuízo, proceda-se a serventia com a 

intimação do perito nomeado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da insurgência da parte Requerida, quanto ao valor dos honorários 

periciais. Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 72760 Nr: 1277-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guinchos Corujão Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação da Executada 

Guinchos Corujão Ltda - ME às fls. 51/54, para fins de:MANTER a penhora 

efetivada nos autos na quantia R$ 64.615,03 às fls. 47/49 via Sistema 

Bacenjud;DETERMINAR a alteração das restrições veiculares impostas à 

f l .  50 de “circulação” para “ t ransferência” v ia Sistema 

Renajud.Remetam-se os autos à parte Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77061 Nr: 643-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Muniz do Nascimento, DANC-m

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENASEG (Federação Nacional das Empresas 

de Seguros Privados e de Capitalização, Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT 5.736-O

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se 

no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103949 Nr: 2726-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Ana Lidia do Carmo Ribeiro 

em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

À fl. 56 dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

A parte Executada à fl. 63 manifesta concordância ao pedido de 

desistência.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida, e por corolário, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 924, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001405-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001405-80.2018.8.11.0086; Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, acerca data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 18/02/2019, às 18:00 

horas, devendo as partes e seus representantes comparecerem no local 

indicado no Id: 17122104.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000923-35.2018.8.11.0086; Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, acerca data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 18/02/2019, às 18:45 

horas, devendo as partes e seus representantes comparecerem no local 

indicado no Id: 17126662.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))
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ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001441-25.2018.8.11.0086; Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, acerca data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 18/02/2019, às 19:00 

horas, devendo as partes e seus representantes comparecerem no local 

indicado no Id: 17131093.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001661-23.2018.8.11.0086; Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, acerca data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 18/02/2019, às 19:15 

horas, devendo as partes e seus representantes comparecerem no local 

indicado no Id: 17131882.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001874-29.2018.8.11.0086; Intimação das 

partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, acerca data 

designada para a realização da perícia, sendo o dia 18/02/2019, às 19:30 

horas, devendo as partes e seus representantes comparecerem no local 

indicado no Id: 17132624.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27660 Nr: 676-28.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Premium Comércio e Representações Ltda, Valdir 

Miquelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Furlin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por PREMIUM 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES e VALDIR MIQUELIN em face de 

GILBERTO FURLIN, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 615/616, as partes entabularam acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 615/616, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Oficie-se à Bunge Alimentos S/A informando da autorização da 

transferência/liberação definitiva do produto para venda.

 Proceda a expedição dos respectivos alvarás de liberação de valores em 

favor do exequente e executado, conforme disposto no acordo de fls. 

615/616.

Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se acerca do transito em 

julgado desta sentença e, em seguida, arquivem-se os autos com a devida 

baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 3435-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) 

S/A, Banco Original S.A, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., Arysta 

Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuaria LTDA, Banco do 

Brasil S/A - Agência de Cuiabá, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Banco ABC Brasil 

S.A, Rural Soluções e Serviços LTDA, MT Comércio de Combustíveis 

LTDA, Zaid Arbid, Fiagril Ltda, Bayer S.A, Banco de Lage Landen Brasil 

S.A, Itaú Unibanco S.A., Email -Empresa de Mineração Aripuanã LTDA, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A, Ronaldo Liparizi, Compacta 

Comercial Ltda, KPMG Corporate Finance Ltda, AIR TRACTOR INC, Banco 

CNH Industrial Capital S.A., Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto, Fiagril Ltda, Odilio Balbinotti Filho, Basf S/A, Banco Safra S/A, 

Banco Votorantim S/A, Raízen Combustiveis S/A, Banco Indusval S.A, Du 

Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes, Banco Pan S/A, BNDES – 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BANCO 

CITIBANK S/A, Passos e Sticca Sociedade de Advogados, Horli Osmar 

Gaigher e Cia LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, Afonso Decanini Neto - OAB:OAB/MT 

9.123, André Ricardo Passos de Souza - OAB:165202-A, Antonio 

Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Carlos Augusto Tortoro Junior - OAB:SP/247.319, 

Carlos Roberto Liparizi - OAB:, Carmona Maya, Martins e 

Medeiros Sociedade de Advogados - OAB:OAB/SP 11.758, Celso 

Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458, César Augusto Terra - OAB:PR 

17556, Clovis Sguarezi Mussa de Morais - OAB:OAB/MT 14.485, 

Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229, Dariel Elias de Sousa - 

OAB:OAB/MT 11.945, Domicio dos Santos Neto - OAB:OAB/MT 

113.590, Duilio Piato Junior - OAB:3719/MT, Eduardo Silva Gatti - 

OAB:OAB/MT 234.531, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13.431-B, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4032, GERALDO FONSECA 

DE BARROS NETO - OAB:206438, Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Guilherme Fontes Bechara - OAB:SP 282.924, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 5.367, João 

Leonelho Gabardo Filho - OAB:PR/16.948, João tito Schemini 

Cademartori Neto - OAB:OAB/MT 16.289-A, Joifer A. Caraffini - 

OAB:13.909, Jorge Luis Zanon - OAB:MT 9.975-A, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.977, Jose Fabio P. Ferrarini - OAB:MT 14.864, 

Josimar Loula Filho - OAB:MT 14.290, Leticia Lucas Salem - 

OAB:SP/352.236, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, LUIZ 

GUSTAVO CURTI NATACCI - OAB:221683, Marcelo Lopes - OAB:SP 

160.896-A, Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana - 

OAB:285.771 SP, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, Pablo Dotto - 

OAB:OAB/SP 147.434, Paula Souza de Menezes - OAB:OAB/RJ 

109.716, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074, Ralph Melles 

Sticca - OAB:236471/SP, Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B, 

Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A, Roberto Carlos 

Keppler - OAB:SP 68.931, Rodrigo Cinesi Píres de Mello - 

OAB:318.809/SP, Rodrigo Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP/139.002, SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - 

OAB:386792, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, Simone Zaize de 

Oliveira - OAB:SP 132.830, THIAGO GONÇALVES BERGAMASCO 

FERRARI - OAB:328819, Vittor Arthur Galdino - OAB:MT 13.955, 

Waldemar Deccache - OAB:140500-A/SP, Willian Carmona Maya - 
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OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primordialmente, considerando que a requerente TAUÁ BIODIESEL LTDA 

apresentou manifestação requerendo a desistência do Agravo de 

Anstrumento n°. 1008276-30.2017.811.0000, a qual foi devidamente 

homologada pelo Desembargador Relator, conforme cópia da decisão 

monocrática encartada às fls. 6212/6213, o procedimento recuperacional 

pode retomar seu prosseguimento.

Assim, não obstante a existência de algumas questões processuais 

pendentes, tais como o julgamento dos embargos de declaração opostos 

pela embargante FIAGRIL LTDA e apreciação de pedidos formulados pela 

Administradora Judicial às fls. 5700/5731, é preciso designar data para 

realização da Assembleia Geral de Credores, vez que tal ato deveria ter 

sido realizado durante o mês de abril do corrente ano e teve que ser 

suspenso.

Portanto, designo a Assembleia Geral de Credores para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, em primeira convocação, e para o dia 26 de fevereiro 

de 2019, em segunda convocação, a ser realizada no Centro de Eventos 

Casarin, situado à Avenida dos Canários, n°. 1.602W, bairro Bela Vista, 

em Nova Mutum/MT, com credenciamento as 09h00 e instalação às 10h00.

Expeça-se o respectivo edital de intimação e proceda-se a sua publicação 

às expensas das empresas recuperandas.

Cumprida a determinação supra, tornem os autos conclusos para 

apreciação dos demais requerimentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103661 Nr: 2552-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Márcia Taffarel 

Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca RenaJud de fls. 83/85, requerendo 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 124490 Nr: 5629-78.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo, Fernando Dorival de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Agropecuária Savana S/A 

(Agropecuaria Catarinense)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA apresentado por 

ARNALDO RAUEN DELPIZZO e FERNANDO DORIVAL DE MATTOS em 

face de MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA e AGROPECUÁRIA SAVANA S/A (AGROPECUÁRIA 

CAARINENSE), processando-se nos moldes do art. 520 e seguintes bem 

como 523 e seguintes, visto que cumprimento provisório de sentença será 

realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao 

regime disciplinado no art. 520 todos do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 43/44 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos, como o valor e as devidas anotações no 

cartório distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito de R$ 20.471,00 (vinte mil, 

quatrocentos e setenta e um reais).Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110059 Nr: 5968-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 43/44 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos, como o valor e as devidas anotações no 

cartório distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito de R$ 40.658,71 (quarenta mil, 

seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).Concedo ao 

Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 

do Código Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/RS 60.819, Andrei Ricardo Zucolotto - OAB:OAB/RS 

104.123, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:OAB/RS 57243, Paula 
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Siebeneichler Rocha Martini - OAB:OAB/RS 69.036, ROGERIO DE 

BORTOLI KELLER - OAB:29238

 Vistos.

Considerando que o requerido VALMIR LUIZ COPETTI está em local incerto 

e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito 

em localizar a parte requerida, DETERMINO que o mesmo seja incluído na 

publicação do edital deferido à fl. 502, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 3435-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) 

S/A, Banco Original S.A, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., Arysta 

Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuaria LTDA, Banco do 

Brasil S/A - Agência de Cuiabá, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Banco ABC Brasil 

S.A, Rural Soluções e Serviços LTDA, MT Comércio de Combustíveis 

LTDA, Zaid Arbid, Fiagril Ltda, Bayer S.A, Banco de Lage Landen Brasil 

S.A, Itaú Unibanco S.A., Email -Empresa de Mineração Aripuanã LTDA, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A, Ronaldo Liparizi, Compacta 

Comercial Ltda, KPMG Corporate Finance Ltda, AIR TRACTOR INC, Banco 

CNH Industrial Capital S.A., Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto, Fiagril Ltda, Odilio Balbinotti Filho, Basf S/A, Banco Safra S/A, 

Banco Votorantim S/A, Raízen Combustiveis S/A, Bom Jesus 

Agropecuária Ltda, Banco Indusval S.A, Du Pont do Brasil - Divisão 

Pionner Sementes, Banco Pan S/A, BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, BANCO CITIBANK S/A, Passos e 

Sticca Sociedade de Advogados, Horli Osmar Gaigher e Cia LTDA EPP, 

Janio Wilson da Rocha Vieira, Alzira Maria de Jesus, Elizabeth Maia 

Marques de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, Afonso Decanini Neto - OAB:OAB/MT 

9.123, Alexandre Nelson Ferraz - OAB:OAB/MT 22640, André 

Ricardo Passos de Souza - OAB:165202-A, Antonio Lima Cunha 

Filho - OAB:SP 267.842, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15948, 

Carlos Augusto Tortoro Junior - OAB:SP/247.319, Carlos Roberto 

Liparizi - OAB:, Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de 

Advogados - OAB:OAB/SP 11.758, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 

76.458, César Augusto Terra - OAB:PR 17556, Clovis Sguarezi 

Mussa de Morais - OAB:OAB/MT 14.485, Daniel Viana de Melo - 

OAB:SP 309.229, Dariel Elias de Sousa - OAB:OAB/MT 11.945, 

Domicio dos Santos Neto - OAB:OAB/MT 113.590, Duilio Piato 

Junior - OAB:3719/MT, Eduardo Silva Gatti - OAB:OAB/MT 234.531, 

Erlan de Oliveira Costa - OAB:MT/19176-0, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4032, GERALDO FONSECA 

DE BARROS NETO - OAB:206438, Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Guilherme Fontes Bechara - OAB:SP 282.924, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 5.367, João 

Leonelho Gabardo Filho - OAB:PR/16.948, João tito Schemini 

Cademartori Neto - OAB:OAB/MT 16.289-A, Joifer A. Caraffini - 

OAB:13.909, Jorge Luis Zanon - OAB:MT 9.975-A, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.977, Jose Fabio P. Ferrarini - OAB:MT 14.864, 

Josimar Loula Filho - OAB:MT 14.290, Josimar Loura Filho - 

OAB:OAB/MT 14290, Leticia Lucas Salem - OAB:SP/352.236, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9993, LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI - 

OAB:221683, Marcelo Lopes - OAB:SP 160.896-A, Maria Isabel 

Vergueiro de Almeida Fontana - OAB:285.771 SP, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061, Noeli Ivani Alerti - OAB:OAB/MT 4061, Pablo 

Dotto - OAB:OAB/SP 147.434, Paula Souza de Menezes - 

OAB:OAB/RJ 109.716, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074, 

Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP, Rannier Felipe Camilo - 

OAB:MT 22.125-B, Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Rodrigo Cinesi Píres de 

Mello - OAB:318.809/SP, Rodrigo Uchoa Fagundes Ferraz de 

Camargo - OAB:SP/139.002, SELMA REGINA DIAS FAVORETO 

MORANDI - OAB:386792, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830, THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:MT 13.955, Waldemar Deccache - OAB:140500-A/SP, Willian 

Carmona Maya - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o edital de intimação retro foi publicado no DJE nº. 10397, 

disponibilizado no dia 17/12/2018 e publicado em 18/12/2018. Ato contínuo, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes, na pessoa dos seus 

procuradores, para ciência do edital em referência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002764-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002764-65.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência, proposta pela infante LUIZA VITÓRIA TAVARES (03 anos de 

idade), representada pelo genitor ALEXANDRE DA SILVA TAVARES, em 

face de UNIMED-RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos 

qualificados nos autos. Consta na inicial que a autora tem diagnóstico 

clínico de atraso global de desenvolvimento motor secundário e 

malformação do sistema nervoso central, com redução de substância 

branca bilateral, alteração de sulcagem de córtex parietal bilateral e sulco 

central acessório, decorrente de insulto isquêmico pré-natal por 

transferência feto-fetal intrauterina, tendo lhe sido indicada a realização 

de fisioterapia intensiva pelo protocolo Pediasuit, que a requerida se 

recusou a cobrir os custos de realização. Os genitores da requerente 

teriam arcado com as despesas de algumas sessões, mas devido ao alto 

custo do procedimento não tem condições de continuar a efetuar o 

pagamento. Assim, a parte autora fez solicitação para que a empresa 

requerida arcasse com todas as despesas oriundas do protocolo, mas o 

plano de saúde teria apenas efetuado uma ligação aos genitores, 

informando que não efetuaria a cobertura. Diante de tal recusa, a parte 

autora requereu a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize 

ou arque com os custos das sessões de fisioterapia Pediasuit e sua 

manutenção, independentemente de caução, sob pena de imposição de 

multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Juntou documentos 

apresentados nos IDs 16540006, 16540014, 16540033, 16540023, 

16540143, 16540148. É o relato necessário. Decido. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, em conjunto com o Anexo I da Resolução 428/2017 

da ANS, verifica-se que o procedimento pleiteado pela parte demandante 

em face da demandada, denominado Terapia Intensiva Pediasuit, não 

consta do rol de procedimentos obrigatórios a serem realizados sob a 

cobertura do plano de saúde. No entanto, a requerente demonstrou a 

inequívoca necessidade de ser submetida a tal procedimento, 

considerando a prescrição pelo médico assistente, em razão do quadro de 

atraso global de desenvolvimento motor secundário e malformação do 

sistema nervoso central, com redução de substância branca bilateral, 

alteração de sulcagem de córtex parietal bilateral e sulco central 

acessório, decorrente de insulto isquêmico pré-natal por transferência 

feto-fetal intrauterina. Desta feita, para a concessão da tutela de urgência 

é imprescindível a demonstração dos requisitos indicados pelo artigo 300, 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 
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outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De 

acordo com as informações e orçamentos trazidos pela requerente, o 

tratamento prescrito teria um custo total de R$ 68.000,00 (sessenta e oito 

mil reais), que se evidencia importância bastante significativa. Ademais, a 

autora comprovou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela 

requerida. Sendo assim, tendo em vista a presença dos elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de 

urgência merece ser deferida inaudita altera parte. Ademais, a Lei nº 

9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, estabelece em seu o artigo 10, com redação dada pela Medida 

Provisória n. 2.177-44/01: Art. 10. É instituído o plano-referência de 

assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e 

hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados 

exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia 

intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das 

doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 

respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, 

exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos 

clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses 

para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de 

rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - 

fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - 

fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o 

disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - 

fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 

cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o 

aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - 

casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados 

pela autoridade competente. Desta forma, verifica-se da redação do citado 

dispositivo que não há vedação à cobertura dos tratamentos 

multidisciplinares, como o que foi indicado à paciente. Ainda, não é de se 

olvidar que a integridade da vida e da saúde é direito fundamental 

insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal. Logo, o Poder 

Judiciário não pode inclinar-se à argumentação amparada em cláusulas 

contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento 

médico-hospitalar que necessita a parte aderente do plano de saúde, 

quando está em foco o respeito indeclinável da vida, direito absoluto 

guarnecido por normas de ordem pública, alojadas na Carta Magna, no 

Código de Defesa do Consumidor e na lei que regula os planos de saúde. 

Saliento que o Diploma Consumerista se aplica aos planos de saúde, de 

maneira que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao consumidor, como determina a Súmula 608, do STJ, 

assim redigida: “Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão.” Nesse sentido se inclina a jurisprudência de 

nossos Tribunais Pátrios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

Obrigação de Fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela 

antecipada para determinar que a requerida custeie integramente a 

realização do tratamento de reabilitação pelo método Pedia Suit associado 

ao método Bobath – Paciente com 12 anos de idade e portadora de 

tetraplegia espástica – Relatório médico que indica a extrema e urgente 

necessidade do tratamento – Presença dos requisitos legais do art. 294 e 

ss do NCPC – Dano eventualmente suportado pela recorrida de ordem 

patrimonial e reparável – Precedente desta C. 3ª Câmara – Decisão 

Mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2179603-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO 

DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO PEDIASUIT. 

COBERTURA DEVIDA. 1. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do 

STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a 

interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao 

consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não 

pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em 

manifesta desvantagem. 2. Não há como o plano de assistência à saúde 

negar cobertura da tratamento pelo método Pediasuit, porque o art. 10 da 

Lei n° 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de plano de saúde o 

fornecimento tratamento multidisciplinar, bem como os demais tratamentos 

mencionados no laudo como necessários ao menor. 3. Na espécie, 

havendo previsão de cobertura para o tratamento da moléstia, cumprindo 

ao médico determinar a melhor forma de tratar a doença, a ausência de 

previsão em anexo da ANS não legitima a negativa. Cobertura devida. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077961613, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018) Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, 

CONCEDO a tutela de urgência pretendida pela requerente para determinar 

à empresa requerida, UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, autorize ou arque com os custos da Terapia Intensiva Pediasuit à 

menor LUIZA VITÓRIA TAVARES, conforme indicado pelo médico 

assistente, sob pena de fixação de multa diária. No mais, recebo a inicial, 

eis que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Cite-se a requerida no 

endereço constante da inicial para comparecer à audiência de conciliação, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, no dia 15/02/2019, às 15 horas, em observância aos ditames do 

artigo 334, do Código de Processo Civil. Na hipótese em que a conciliação 

restar infrutífera, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de contestação pela demandada. Após, caso na contestação seja alegado 

pela requerida qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC, 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo 

com o artigo 351 do CPC. Por ora, defiro à requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, eis que a princípio se mostra hipossuficiente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de dezembro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000487-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS DE PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a 

produção de novas provas. Não verifico complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Lucas de Paula em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 
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direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo não recebeu notificação de que seu nome seria 

negativado e que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem 

moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações 

da inicial e apresentou provas suficientes da existência do débito por meio 

de Proposta de Emissão de Cartão [id. n. 11413550] devidamente assinada 

pelo Reclamante, bem como cópia de seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000009-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BIBIANO DA SILVA CUNHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por preencher os requisitos do 

artigo 14 da Lei 9.099/95, opino pelo recebimento da petição inicial. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexsitência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Bibiano da Silva Cunha em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 
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Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o Reclamante possui diversas 

anotações posteriores aquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento de suas dívidas e diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010153-16.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 8.914,92 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA Endereço: Rua DOS 

POMBOS, S/N, LOTE 18, QUADRA 30, EDELMINA QUERUBIM MARCHETTI, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 122, - ATÉ 

887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 Senhor(a): 

ALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

22/03/2019 Hora: 14:40, a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010515-91.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROBERTO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

8010515-91.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: CLAUDINEI ROBERTO GOMES 

EXECUTADO: AIRTON PAULO CABRAL Vistos etc. Cadastre-se o 

advogado do executado. Trata-se de embargos a execução ajuizado por 

Airton Paulo Cabral em face de Claudinei Roberto Gomes. Dispensado o 

relatório, passo a decidir. Primeiramente, afasto a preliminar de nulidade de 

citação, tendo em vista que somente seria possível acolhe-la se a única 

tese defensiva dos embargos fosse amparada nesta, vide art. 214, §§ 1º 

e 2º por analogia. Ademais, não fora comprovado o prejuízo decorrente 

desta citação errônea, tendo em vista que não depositou em juízo ou 

efetuou o pagamento ao devedor com os embargos, assim, tal alegação 

mostra-se protelatória, sendo considerada mera irregularidade. No mesmo 

sentido: EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO – CONVERSÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

INCERTA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO 

DA INSTRUMENTALIDADE – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – AGRAVO DESPROVIDO.O 

comparecimento espontâneo do réu no feito supre a ausência de citação. 

O mandato outorgado ao advogado que ingressa nos autos supre a 

citação, não necessitando conter cláusula que lhe confere poderes 

especiais. Conforme o disposto no art. 245, do CPC, a nulidade relativa 

dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à 

parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Vige em nosso direito 

processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde 

não se reconhece, nem se declara a nulidade do ato processual, sem a 

demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito.(AI 

139902/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 

10/12/2014). Assim, o executado ao ingressar no processo se dá por 

citado, devendo, pelo Princípio da Cooperação, pagar a dívida ou 

apresentar bens a penhora e não buscar nulidade sem o devido prejuízo 

demonstrado. Quanto a questão da execução mencionar sacas de soja ao 

invés de sacas de milho, trata-se de claro erro material, devendo ser 

considerada mera irregularidade, já corrigida em sede de resposta dos 

embargos. No que concerne ao mérito, verifico que o contrato de 

confissão de dívida não faz menção em nenhum momento aos cheques 

apresentados com os embargos, sendo inclusive dois deles anteriores a 

confissão de dívida ( emitidos em 28 de maio de 2011 - confissão de dívida 

em 31 de maio de 2011). Neste contexto, somente seria abatido desta 

caso fosse devidamente mencionado no Negócio Jurídico. Pois bem, 

mesmo se fosse considerada real toda a narrativa dos embargos, houve 

clara assunção de dívida pelo executado, sendo todos maiores e 

capazes, havendo anuência do exequente, nada há de irregular no ato 

descrito, de forma que a responsabilidade patrimonial do executado 

mantêm-se incólume. Ademais, o pagamento a terceiro em nada abona a 

dívida do executado. Assim, o executado em nenhum momento comprova 

o pagamento da dívida ou quaisquer hipóteses do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Por fim, Julgo improcedente os embargos do devedor, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o executado em custas 

processuais, na forma do art. 52, parágrafo único, II, da lei 9.099/95. 

Incabíveis honorários advocatícios, por ausência de previsão legal. 

Determino a conversão da execução para entrega de coisa incerta para 

execução de quantia certa, devendo o exequente atualizar a dívida 

convertendo a execução no dia da entrega da coisa, com juros e correção 

monetária contados desta data, qual seja: 30.07.2011 - (1.200 sacas de 

milhos). 1. Considerando o lapso temporal entre o pedido de conversão e a 

presente decisão, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente memorial de cálculo atualizado. 2. Após, intime-se 

a parte Executada para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o cálculo, sendo que o silêncio será considerado como concordância. 3. 

Ultrapassado o prazo legal acima assinalado, e considerando a ausência 

de discordância, HOMOLOGO desde logo o cálculo apresentado. 4. Por 

fim, nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Executada, na pessoa do Advogado constituído nos 

autos, para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. Caso não haja pagamento no prazo 

estabelecido, proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, 

com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos 

atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado Nova Mutum/MT, 08 de fevereiro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002034-54.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Marcos Souza de Oliveira em desfavor de Estado de Mato Grosso e do 

Município de Nova Mutum/MT. Considerando a recalcitrância do Estado de 

Mato Grosso em não fornecer à parte Autora o procedimento necessário 

ao seu tratamento, consequente mantença da sua vida, bem como as 

diligências por parte deste juízo no intuito de garantir o princípio do menor 

ônus ao erário, e diante da urgência da disponibilização do tratamento, 

DEFIRO o pedido constante da Manifestação 16459224, para fins de: 

DETERMINAR a transferência do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

à Clinica e Micro Cirurgia de Olhos de Várzea Grande, conforme conta 

informada no Id. 16127352; DETERMINAR que a parte Requerente no prazo 

de 5 (cinco) dias apresente nota fiscal; DETERMINAR que a Clínica e 

Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande, para que no prazo de 48 

(quarente a oito) horas, disponibilize a parte Requerente o procedimento 

correlato, nos termos do contido no orçamento apresentado (id. 

16127352); DETERMINAR que a Clínica e Microcirurgia de Olhos de Várzea 

Grande, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a devida nota fiscal 

relacionada ao procedimento prestado, sob pena de responsabilização 

cível e criminal. Sem prejuízo do retro determinado, e em observância ao já 

expresso nos autos, ao Estado de Mato Grosso fica mantida a obrigação 

de prestar o necessário ao tratamento da Autora. Em seguida, intime-se a 

parte Requerida para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 19 de 

novembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MINETO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000175-37.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA MINETO DE PAULA Endereço: DAS MANGUEIRAS, 1063, 

W, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A 

POLO PASSIVO: Nome: UNIVERSO ONLINE S/A Endereço: AVENIDA 
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BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1.384, 6 ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01451-001 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

LEONARDO SULZER PARADA - MT11846/B-B Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 12680284 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINETE BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000556-45.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 85,81 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIDINETE BARRETO 

DE SOUZA Endereço: Rua das Canelas, 3317, Palmeiras, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - SP146007 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Avenida Dos Uirapurus, 213 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES CAPUCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000914-73.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO BORGES 

CAPUCHO Endereço: RUA DOS AMAPÁS, 163, W - APARTAMENTO - 09, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A POLO 

PASSIVO: Nome: BEATRIZ SOUZA Endereço: Rua das Sucupiras, 674, W, 

Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): FERNANDO 

BORGES CAPUCHO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/03/2019 Hora: 

16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais NOVA 

MUTUM, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000915-58.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JESSICA DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA Endereço: RUA DOS AMAPÁS, 163, W, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDSON 

MACHADO BARRETO - MT0012420A POLO PASSIVO: Nome: BEATRIZ 

SOUZA Endereço: Rua das Sucupiras, 674, W, Bela Vista, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): JESSICA DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/03/2019 Hora: 

16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais NOVA 

MUTUM, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000913-88.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIMONE PEREIRA DOS 

SANTOS Endereço: RUA DOS AMAPÁS, 163, W, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: EDSON 

MACHADO BARRETO - MT0012420A POLO PASSIVO: Nome: BEATRIZ 

SOUZA Endereço: Rua das Sucupiras, 674, W, Bela Vista, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): SIMONE PEREIRA DOS SANTOS Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/03/2019 Hora: 16:40 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 17 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 566-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que se manifeste sobre a cota 

ministerial de fls. < 139 >, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123863 Nr: 5337-93.2018.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Carlos Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bem, formulado por Carlos Francisco 

de Oliveira, consubstanciado em 01 (uma) pistola, semiautomática, marca 

Taurus, modelo 738, calibre 380, com numeração 91129D, registro nº 

002496723, cadastrada junto ao SINARM sob o nº 2015/008540275-50, 

apreendido no bojo do Inquérito Policial nº 4097-69.2018.811.0086, Código 

120962.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido, consoante parecer de fls. 21/vº.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas 

apreendidas poderão ser restituídas aos seus respectivos proprietários, 

antes do trânsito em julgado da sentença, desde que não interessem mais 

ao processo.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o requerendo é 

o proprietário da arma de fogo, conforme Certificado de Registro Federal 

nº 002496723, acostado à fl. 16, não havendo duvidas quanto ao direito 

deste de ter o bem restituído.

Da mesma forma, a arma de fogo e o estojo de munição entregue pelo 

requerente à polícia, e após, submetidos à perícia para constatação de 

potencialidade lesiva e comparação balística, de modo que, conforme bem 

salientou o “Parquet”, o objeto não interessa mais ao processo.

Ademais, ainda que a arma de fogo pudesse interessar a instauração de 

eventual Ação Penal, considerando que o requerente informa que vem 

recebendo ameaças de familiares e comparsas do criminoso que faleceu 

em razão dos fatos ocorridos no seu estabelecimento comercial, não seria 

razoável priva-lo da proteção conferida pelo uso da referida arma.

 Isto posto, com consonância com o parecer do Ministério Público DEFIRO 

pedido de restituição formulado por Carlos Francisco de Oliveira, pelo que 

determino a imediata restituição da arma de fogo, tipo pistola, 

semiautomática, marca Taurus, modelo 738, calibre 380, com numeração 

91129D, registro nº 002496723, cadastrada junto ao SINARM sob o nº 

2015/008540275-50 ao requerente.

 Oficie-se a autoridade policial competente, para que proceda a restituição 

da referida arma, lavrando-se o competente termo de restituição em nome 

do requerente.

 Com o trânsito em trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se 

os presentes, com as baixas e cautelas de praxe, transladando-se cópias 

das peças principais peças ao inquérito policial em apenso.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117725 Nr: 2653-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tariane Francieli Gonçalves Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré TARIANE 

FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO, devidamente qualificada nos 

autos, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 218-B,§2º; 129, 

caput, por duas vezes, na forma do artigo 71; 147, por duas vezes, na 

forma do artigo 71; todos do Código Penal; e do artigo 306, c.c. art. 298, III 

da Lei 9.503/07, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), 

à pena total de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão, em regime inicial semiaberto, e ainda à pena de 121 (cento e 

vinte e um) dias-multa, calculando à proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, e ainda à cassação da licença 

do funcionamento do estabelecimento denominado “Bar da Tata”, e à 

proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, 

pelo período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdadade e a ABSOLVO das 

acusações quanto às práticas dos crimes previstos pelo artigo 229 do 

Código Penal e 309 da Lei 9.503/07, forte no artigo 386, III do 

CPP.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado ou encerrados os recursos 

em segunda instância, expeça-se guia de execução penal definitiva ou 

provisória conforme o caso, e instaure-se o respectivo processo de 

execução penal, a ser remetido ao Juízo da Vara de execuções penais 

onde a ré tenha domicílio.Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da 

ré no rol dos culpados e comunique-se, ainda, ao Juízo de seu domicílio 

eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).Oficie-se à Prefeitura de Santa Rita do 

Trivelato informando quanto ordem de cassação do alvará de 

funcionamento do estabelecimento denominado “Bar da Tata” e ao 

CONTRAN e DETRAN/MT quanto à proibição para obter permissão para 

dirigir veículo automotor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121443 Nr: 4345-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder dos Santos Souza, Victor Douglas Morais 

Delgado ou Vitor Douglas Morais Delgado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Edmar Joaquim Rodrigues Júnior - 

OAB:7044-B, Fábia Carolina Moretto Rizzato Rodrigues - OAB:9.301- 

MT

 Vistos.Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de 

Vitor Douglas Morais Delgado e Elder dos Santos Souza, pela suposta 

prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” e art. 35, “caput”, ambos 

da Lei 11.343/06. Os denunciados foram devidamente notificados e 

apresentaram suas defesas preliminares às fls. 166/167; e 293/295, 

reservando-se no direito de realizar sua defesa ao final da instrução 

processual.Na apresentação da defesa prévia, a Defensoria Pública, 

atuando em favor do denunciado Vitor Douglas, requereu a inquirição das 

testemunhas que o réu trouxer para a audiência de instrução e julgamento, 

independentemente de intimação. É o breve relatório. Decido.Considerando 

que o processo encontra-se em fase embrionária e os fatos narrados na 

exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos durante a instrução 

processual, por ora, basta à análise da existência de elementos 

suficientes para o recebimento da denúncia e estes, indiscutivelmente 

estão presentes.Assim, inexistindo questões de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu 

prosseguimento com a devida instrução processual, bem como 

considerando que a denúncia satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo-a, na forma interposta em juízo.Designo o dia 16 de janeiro de 

2019, às 13h30min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Citem-se e intimem-se os acusados.Intimem-se, ainda, as 

testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecer no ato, 

expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não 

residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.Requisite-se à direção da Cadeia Pública local, a presença do 

réu Elder dos Santos Souza. Considerando que o acusado Vitor Douglas 

Morais Delgado está preso na Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT, 

determino que seu interrogatório seja deprecado ao Juízo daquela 

Comarca

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000868-15.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 
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rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-31.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PERBONI & PERBONI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MIRANDA MEDEIROS OAB - GO25041 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000854-31.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): PERBONI & PERBONI LTDA RÉU: AGDA SILVA DA COSTA 

SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

PERBONI & PERBONI LTDA – REIBOM em desfavor de AGDA SILVA DA 

COSTA SANTOS. Constata-se dos autos que não fora juntada 

comprovação do recolhimento de custas da presente ação, em desacordo 

com o Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não há pedido de 

assistência judiciária gratuita na petição. Em razão disso, determino: 1. 

Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição; 2. 

Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado: 3. 2.1.1. 

Apresentar comprovante de recolhimento de custas, em observância ao 

art. 321, caput, do CPC. Expirado o prazo, venham os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000346-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOAQUIM ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR AFONSO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA RODRIGUES BATISTA (TESTEMUNHA)

SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000346-85.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): DAVID JOAQUIM ALVES RÉU: VALDEIR AFONSO DA COSTA 

Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado/estado em que se encontra o 

processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Após, certifique-se a intimação das partes e o 

decurso do prazo para manifestação e tornem conclusos para apreciação 

de eventuais preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a 

produção de provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 10 de 

dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000752-09.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAMBUCI S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCAR BEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PEDAGOGICOS E 

ESPORTIVOS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000255-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000255-92.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JANIO GONCALVES DA SILVA Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo 

da decisão ID 13960217, devolva-se a missiva ao Juízo de origem, com as 

baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 

de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98384 Nr: 7575-50.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICIA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da contestação de ref. 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 1802-24.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida para manifestar nos autos 

no prazo legal da juntada da contestação de ref. 35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86856 Nr: 658-15.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada da contestação de ref. 31

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 4088-72.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada do Laudo Pericial de ref. 52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 2488-89.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do embargado, via procurador para no prazo de 5 (cinco) 

dias manifeste nos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000815-34.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: JANAINA ALVES RODRIGUES EXECUTADO: GARCONI 

CONSTANTINO DA SILVA Vistos I. A concessão da justiça gratuita 

depende de comprovação da hipossuficiência financeira de quem a 

requer, conforme disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da benesse. II. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem conclusos. NX, 12 de dezembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27536 Nr: 1982-55.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Sebastião Tavares Pimentel, pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 419,96 (quatrocentos e dezenove 

reais e noventa e seis centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 242-57.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Nova 

Xavantina-MT em desfavor de Romero Alves de araújo, pela qual se 

persegue a quantia atualizada de R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e 

quatro reais e vinte centavos).

Pois bem, o Tribunal de Justiça deste Estado, buscando dar prestação 

jurisdicional mais célere, após detalhado estudo tendo por base a 

quantidade de executivos fiscais que estavam abarrotando os 

escaninhos, seus valores de execução e o gasto da máquina estatal para 

processamento e julgamento, editou, por meio da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, o Provimento 13/2013 CGJ.

Referido provimento, em seu art. 1, determina que os executivos fiscais 

com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 

2.103,30 (dois mil cento e três reais e trinta centavos), devem ser 

arquivados, sem baixa na distribuição.

Considerando que a presente execução tem valor inferior ao previsto no 

Provimento, o feito deve ser remetido ao arquivo provisório, podendo ter 

regular andamento quando da emenda ou adição da CDA, em 

conformidade ao Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e art. 5º, todos do Provimento 

13/2013 CGJ/MT, a ser feita pela Fazenda Municipal a qualquer tempo, 

enquanto não ocorrida à prescrição.

Diante do exposto, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa 

na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.

Intime-se a exequente.

Anote-se no Sistema Apolo que, uma vez arquivado provisoriamente e 

passados 05 (cinco) anos sem movimentação, ocorrerá a prescrição.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2039-68.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Paulo Alves de Carvalho, Cpf: 

13743180197, Rg: 304.646 SSP PA Filiação: Gercino Alves de Carvalho e 

Julia Maria de Carvalho, data de nascimento: 22/08/1957, brasileiro(a), 

natural de Jatai-GO, solteiro(a), marcineiro, Endereço: Rua Sertãozinho Nº 
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310, Bairro: Jardim das Oliveiras, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e três centavos), referente custas e taxa judiciária

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:PROTESTO

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora 

Administrativa da Central de Arrecardação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Portaria nº 49/2017

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31979 Nr: 2473-28.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDOB, MVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DE OLIVEIRA, Cpf: 13864203104, 

Rg: 181.953, Filiação: Renato de Oliveira e Idalina Francisca de Oliveira, 

data de nascimento: 14/03/1955, brasileiro(a), natural de Bom Jardim de 

Goiás-GO, solteiro(a), corretor de gado, Telefone 6692068579. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Protesto.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonia Maria de Moura, 

digitei.

Nova Xavantina, 17 de dezembro de 2018

Antonia Maria de Moura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78285 Nr: 995-38.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. KONZEN E CIA LTDA - ME, FLAVIO 

ALBERTO KONZEN, GILSON TADEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar a carta precatória expedida e 

providenciar sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99308 Nr: 44-73.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTIANE MENDES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102537 Nr: 1813-19.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES GOULART DE PAULA, REGIA DE 

MORAIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000223-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000223-87.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): DALVINA RODRIGUES PEREIRA RÉU: RAIMUNDO RODRIGUES 

PEREIRA Vistos. A parte autora pugna pelo parcelamento das custas 

processuais em seis parcelas. Neste esteio, a CNGC/MT prevê em seu art. 

468 e parágrafos, a possibilidade do aludido parcelamento: Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. § 6º 

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. Ainda, os 

Tribunais também já se posicionaram a respeito do assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017). (TJ-RS - 

AI: 70075818849 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

10/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/11/2017). Assim, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sujeitas à 

correção monetária, devendo o requerente adimplir a primeira parcela em 

05 (cinco) dias, conforme prevê o §7º, do art. 468, da CNGC. Saliente-se 

que o não pagamento da primeira parcela e das demais no prazo 

estipulado acarretará à extinção do feito (art. 290 do CPC). Cumprido o 

acima determinado, conclusos para recebimento da exordial. Cumpra-se. 

NX, 13 de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000224-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000224-72.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: DALVINA RODRIGUES PEREIRA INVENTARIADO: 

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA Vistos. A parte autora pugna pelo 

parcelamento das custas processuais em seis parcelas. Neste esteio, a 

CNGC/MT prevê em seu art. 468 e parágrafos, a possibilidade do aludido 

parcelamento: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Ainda, os Tribunais também já 

se posicionaram a respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE. O 

elevado valor das custas processuais devidas pelo agravante autoriza o 

deferimento do seu pedido de parcelamento, na forma do art. 98, § 6º do 

CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 10/11/2017). (TJ-RS - AI: 70075818849 RS, Relator: 

Rui Portanova, Data de Julgamento: 10/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2017). Diante disso, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais, sendo em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção monetária, devendo o 

requerente adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) dias, conforme prevê 

o §7º, do art. 468, da CNGC, haja vista que não há comprovação do 

pagamento desta. Remetam-se os autos à contadoria para proceder ao 

cálculo. Saliente-se que o não pagamento da primeira parcela e das 

demais no prazo estipulado acarretará à extinção do feito (art. 290 do 

CPC). Cumprido o acima determinado, conclusos para recebimento da 

exordial. Cumpra-se. NX, 13 de dezembro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-37.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIMAR TEIXEIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI TONELLI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOMINGOS ILDEFONSO MUCELIN (TESTEMUNHA)

ALEXSANDRO TEOBALDO ROSSI (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010050-37.2017.8.11.0012 REQUERENTE: 

SEDIMAR TEIXEIRA FONSECA REQUERIDO: VANDERLEI TONELLI - ME C E 

R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 17098598) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte autora para 

responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 17 de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON RODRIGUES MARQUES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 de dezembro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-34.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

CLEONICE DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010833-34.2014.8.11.0012 REQUERENTE: CLEYDIANNE DE 

SOUSA SILVA REQUERIDO: VALMIR GOMES DE SOUZA, CLEONICE DA 

LUZ Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento da lide. Trata-se de ação objetivando a 

condenação dos requeridos em indenização por danos morais e materiais 

decorrentes de problemas na compra de mercadorias. Informa a parte 

autora que efetuou compra de artigos de sex shop dos requeridos, 

fechando o pedido no dia 07/10/2014, pagando o total de R$ 397,00, 

conforme comprovante de pagamento anexo. As mercadorias foram 

entregues apenas em 21/10/2014, quando a parte autora notou que houve 

erro no envio de alguns produtos e ausência de outros, sendo recebido os 

produtos no valor de R$ 244,54 conforme nota fiscal anexa. Por fim, alega 

que tentou por diversas vezes contato com os requeridos, mas não 

obteve êxito em suas tratativas. Foram enviadas cartas de citação via 

correios para o endereço constante na nota fiscal recebida pela parte 

autora, onde consta a assinatura da requerida Cleonice da Luz nos dois 

ARs enviados. Não houve comparecimento dos requeridos à audiência 

conciliatória designada. Pois bem, verifico que, inegavelmente houve o 

estabelecimento de relação jurídica entre a parte autora e as requeridas, 

podendo se extrair dos autos, inclusive, estreita relação de intimidade e 

confiança entre as partes requeridas, uma vez que o depósito da compra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 538 de 798



foi realizado em conta corrente no nome da requerida Cleonice, e a nota 

fiscal dos produtos emitida pelo requerido Valmir Gomes de Souza, 

concluindo pela solidariedade de ambos na relação jurídica estabelecida 

com a parte autora. Desta forma, aplicando-se a Teoria da Aparência,há 

de ser considerada válida a citação dos requeridos e, consequentemente, 

decretada sua revelia mediante ausência na audiência de conciliação. 

Desta forma, OPINO pela decretação de sua REVELIA, nos termos do art. 

20 da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo 

o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Sendo reconhecida a 

revelia dos requeridos, reputam-se verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, nos termos do art. 344 do CPC: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Desta forma, não havendo 

nos autos qualquer documento que conteste a relação jurídica 

estabelecida entre as partes, bem como documento que comprove a 

quitação do débito, ou envio correto dos produtos, a condenação dos 

requeridos ao pagamento da obrigação é matéria que se impõe. Quanto ao 

pleito de indenização pelos danos morais sofridos, o Código de Processo 

Civil institui em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, cabendo ao 

autor provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos 

presentes autos, uma vez que não houve comprovação de qualquer dano 

ou lesão capaz de atingir o patrimônio imaterial da parte autora. Isto posto, 

opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

iniciais, para condenar os requeridos, de maneira solidária, à devolução 

dos valores pagos a mais, devendo incidir sobre o valor juros moratórios 

mensais no importe de 1%, e correção monetária pelo INPC, tendo como 

termo inicial de ambos o efetivo pagamento às requeridas. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-62.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010555-62.2016.8.11.0012 REQUERENTE: WANDE ALVES 

DINIZ REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico se encontrar maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento da lide. Trata-se de processo com o objetivo de 

anulação de contrato, cumulado com o pedido de indenização por 

cobrança indevida. Em síntese a parte autora alega ter demonstrado 

interesse em um curso de pós-graduação oferecido pela requerida, mas 

não pôde inicia-lo devido a outras prioridades. Diante disto, passou a ser 

cobrado por mensalidades não pagas pelo curso anteriormente ofertado. 

Por diversas vezes a parte autora informou serem equivocadas as 

cobranças, uma vez que sequer realizou a inscrição no curso, mas as 

cobranças não cessaram. Em sede de contestação, alegou a requerida 

inexistir ato ilícito, uma vez que o autor contratou os serviços 

educacionais em 2014/1, mediante o pagamento da parcela 01 de 

matrícula, não formalizando o pedido de cancelamento ou trancamento. Por 

tratar-se de clássica relação de consumo, e haver verossimilhança nas 

alegações da parte autora, OPINO pela inversão do ônus da prova, 

autorizado pelo CDC. Em que pese a alegação da requerida de que a 

cobrança é devida, não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprove a efetiva contratação dos serviços pela parte autora, pelo 

contrário, trouxe contrato de prestação de serviços educacionais sem 

qualquer preenchimento e assinatura. Doutro lado, mesmo que deferida a 

inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar o mínimo do 

alegado, não havendo nos autos comprovação de cobranças abusivas 

realizadas pela empresa requerida, pois, conforme as alegações, poderia 

facilmente a parte autora ter juntado ao processo os diversos e-mails 

recebidos e que configurariam a cobrança persistente e indevida. Ausente 

a comprovação de cobrança insistente ou de maneira ilegal, a mera 

cobrança por serviços não solicitados não ultrapassa os meros 

dissabores da vida em sociedade, não ensejando lesão a direitos da 

personalidade e a consequente indenização. Isto posto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para DECLARAR inexistente 

a relação jurídica entre autor e requerida, e consequentemente, qualquer 

débito oriundo da suposta relação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-10.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON PERES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010013-10.2017.8.11.0012 REQUERENTE: WANDE ALVES 

DINIZ REQUERIDO: GLEISON PERES ALVES Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico se encontrar maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento da lide. 

Trata-se de processo de execução de honorários advocatícios. Em 

síntese a parte autora alega ter prestado serviços advocatícios ao 

requerido em uma ação de execução de alimentos, tendo sido pactuado a 

verba honorária contratual no valor de R$ 5.000,00, que não foi paga até o 

momento. Em consulta, o referido processo encontra-se devidamente 

transitado em julgado deste 27/10/2015. Embora devidamente citado e 

intimado, a parte requerida não compareceu à audiência conciliatória. 

Desta forma, OPINO pela decretação de sua REVELIA, nos termos do art. 

20 da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo 

o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em que pese a revelia, 

sua decretação não implica em automática procedência da ação, cabendo 

ao juiz analisar todas as alegações e provas juntadas ao processo, 

podendo sua convicção resultar em decisão diversa. Da análise dos 

autos, foi comprovada a efetiva atuação em defesa do requerido no 

processo nº: 4726-76.2010.811.0004 Código: 99723, que tramitou perante 

a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, com seu transito em 

julgado em 27/10/2015. Não há qualquer comprovação de pagamento 

integral ou parcial dos honorários contratados, sendo o seu pagamento 

matéria que se impõe. Isto posto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais, para CONDENAR o requerido ao pagamento à parte autora de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos serviços advocatícios prestados. Da 

condenação deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios no importe de 1% ao mês, já que ausente prova de contratação 

em sentido contrário. Os juros e correção terão como termo inicial o 

transito em julgado do processo nº: 4726-76.2010.811.0004 Código: 

99723, ou seja, 27/10/2015. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 
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nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-50.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO CUNHA RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESCLEY PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que o Oficial de Justiça não 

logrou êxito na tentativa de penhora (Id. 15948591), encaminho intimação 

ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens do executado 

passíveis de penhora ou requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente 

que extrapolado o prazo sem manifestação os autos serão arquivados por 

inércia da parte. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 17 

de dezembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 62/2018-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. EVINER VALÉRIO, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, DE 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO: Que o Gestora Judiciária Substituta da Secretaria do 

Juizado Especial, servidora Mônica Regina Stiirmer, mat. 6852, estará 

usufruindo 20 (vinte) dias de férias no período de 07/01/2019 a 

26/01/2019.

R E S O L V E:

I – DESIGNAR a Servidora RAQUEL CAROLINA ALBUQUERQUE PEREIRA, 

matrícula 12402, Técnica Judiciária, para desempenhar a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria do Juizado Especial da 

Comarca de Paranatinga, por 20(vinte) dias, no período de 07/01/2019 a 

26/01/2019, durante o afastamento da Gestora Judiciária Substituta 

Mônica Regina Stiirmer, mat.6852.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 11 de dezembro de 2018

 EVINER VALÉRIO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 204-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES ME, José Rodrigues, 

Antonio Pereira Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78787 Nr: 1636-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Clebson Dantas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB:17827

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Willian Nascimento Fonseca, OAB/MT 17827/0, para proceder a devolução 

dos autos nº 1636-90.2017.811.0044 - código 78787, no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000872-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER SANTOS ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000872-19.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.309,35 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: GLAUBER SANTOS ROCHA 

Endereço: Rua Marechal Deodoro,, 548, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial 

de Justiça, no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DA SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000887-85.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.239,81 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: PABLO DA SILVA DE AZEVEDO 

Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, 376, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do pelo 

passivo para efetuar o pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial 

de Justiça, no Bairro Alvorada, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MORAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000917-23.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 119.805,71 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: SUPERMERCADO 

FRANLUCI LTDA - ME Endereço: Rua Ministro Cesar Calss, 431, Centro, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: MARIA DE LOURDES 

MORAES Endereço: Rua Ministro Cesar Cals, 445, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte autora para efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de Azevedo-MT, 

17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI MARINS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA OAB - PR68291 (ADVOGADO(A))

MIRIAM RANALLI OAB - PR68139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000839-29.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.245,93 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: GLACI MARINS SANTOS Endereço: 
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RUA THEODORO JAVORSKI, 242, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - 

CEP: 81460-348 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO 

Endereço: Avenida Principal, s/n, MT 322, Centro, UNIÃO DO NORTE 

(PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-970 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sobre o valor de R$ 20.245,93 (vinte mil, duzentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), no prazo de 15 

[quinze] dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000852-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RANALLI OAB - PR68139 (ADVOGADO(A))

DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA OAB - PR68291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000852-28.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 74.000,00 ESPÉCIE: 

[VÍCIOS FORMAIS DA SENTENÇA, Fixação]->HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) POLO ATIVO: Nome: GLACI MARINS 

SANTOS Endereço: RUA THEODORO JAVORSKI, 242, CIDADE 

INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 81460-348 POLO PASSIVO: Nome: 

LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO Endereço: Avenida Principal, s/n, MT 322, 

Centro, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-970 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o 

pagamento das custas processuais, sobre o valor de R$ 20.245,93 (vinte 

mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), no 

prazo de 15 [quinze] dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40884 Nr: 1500-06.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUDES GONÇALVES TAVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI GONÇALVES TAVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Intimada, quanto a adjudicação do bem, a parte Exequente declarou não 

possuir interesse, bem como, requer a realização de hasta pública do 

bem.

Diante do exposto, determino:

I – Indique a Sra. Gestora Judicial datas para realização da 1ª e 2ª hasta 

pública;

II – Expeça-se edital de hasta pública, nos termos do art.686 do Código de 

Processo Civil;

III – Intimem-se as partes pessoalmente das datas de alienação;

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 93659 Nr: 3873-29.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fladson Chiquitim - OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e sem maiores delongas, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM FACE DE 

LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA.Intime-se a detenta e seu advogado 

acerca da presente decisão.Ciência ao MPE.Cumpra-se com urgência 

expedindo o necessário.Peixoto de Azevedo/MT, 14 de dezembro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 453-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:

 FINALIDADE: intimar os advogados do réu para que, no prazo de 05 

(cinco) dias apresente memoriais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27019 Nr: 1080-40.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. NOGUEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através de seu advogado, via 

diário eletrônico, do inteiro teor da senteça, conforme segue: Ante o 

exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O CRÉDITO 

TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN, 

c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 487, parágrafo único do CPC c/c 

art. 1º da Lei 6.830/80. E, por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito na forma do art. 487, IV do Código de Processo 

Civil. Procedimento isento de custas processuais e honorários. Esta 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 

496, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19960 Nr: 2464-09.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALADORA MATLUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora atraves de seu advogado, via 

diario eletronico, da sentença (fração) conforme segue: Ante o exposto, 

havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88202 Nr: 154-39.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO SOBREIRO DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através de seu advogado, via 

diário eletrônico, para que, fique ciente da prova pericial, acrescida as fls. 

53/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84866 Nr: 2098-13.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDASIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAWISON JOREU DA SILVA - 

OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte autora, para que no 

prazo de 5(cinco) dias, indique as provas que pretende produzir, 

justificando sua pertinencia, sob pena de julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80817 Nr: 2959-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHENISON ALVES RODRIGUES, ORLI ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, e estando de acordo 

com a nomeação, restou agendada a perícia médica para o dia 

24.01.2019, a partir das 8hs30min, a ser realizada na sala multidisciplinar 

deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 1592-08.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FUMIERE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do inteiro teor, 

cuja fração segue anexa: Dessa forma, acolho os presentes embargos de 

declaração para o fim de declarar na parte dispositiva da decisão de fl. 

84/v nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados por JEAN FUMIERE JUNIOR em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, diante da inexistência de irregularidades quando da sua 

demissão do cargo de Agente da Administração Fazendária. Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, 

pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74556 Nr: 2635-77.2015.811.0023

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SINVALDO SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamiris de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu advogado, 

para que, no prazo de 15(quinze) dias, considerando a certidão negativa 

de fl. 57, informe o endereço atualizado da querelada TAMIRIS DA CRUZ 

SOUZA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-96.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINO NUNES FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000119-96.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.726,00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO JOSE 

ARAUJO DOS SANTOS Endereço: RUA GOIATUBA, 195, LIBERDADE, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

GUILHERMINO NUNES FREITAS Endereço: RUA OSMAR NUNES, 372, 
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CENTRO NOVO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS 

DE SUA ADVOGADA, para manifestar acerca do pedido formulado pelo 

executado (Num.16521539), no prazo de 15 (quinze) dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAES MANICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio da Silva Martins (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000919-90.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEANDRO MORAES MANICA Endereço: 

Pa Cachimbo I, Travessão 3 , lote, 440, Sítio Santa Maria, Zona Rural, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

Fabio da Silva Martins Endereço: av. Guarantã, 596, Centro, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 Senhor(a): LEANDRO MORAES MANICA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 

14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LAUDELINA DE PAULA OAB - MT0011839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010046-98.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO Endereço: Avenida 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, S.N., PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: Avenida HENRI FORD, 634, 

- DE 601/602 AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 

06210-108 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: , 856, LOTE 04, 

JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04072-000 Nome: BANCO CITICARD 

S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1111, 2º andar, Jardim Paulista, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01131-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES RECLAMADAS: Intimem-se os requeridos para manifestar acerca 

dos requerimentos formulados pela autora (Num: 13562205), no prazo de 

10 (dez) dias, advertindo o silêncio como concordância tácita. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LAUDELINA DE PAULA OAB - MT0011839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010046-98.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO Endereço: Avenida 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, S.N., PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: Avenida HENRI FORD, 634, 

- DE 601/602 AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 

06210-108 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: , 856, LOTE 04, 

JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04072-000 Nome: BANCO CITICARD 

S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1111, 2º andar, Jardim Paulista, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01131-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES RECLAMADAS: Intimem-se os requeridos para manifestar acerca 

dos requerimentos formulados pela autora (Num: 13562205), no prazo de 

10 (dez) dias, advertindo o silêncio como concordância tácita. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LAUDELINA DE PAULA OAB - MT0011839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010046-98.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: OZIVANIA FRANCA DE OLIVEIRA LUZZATO Endereço: Avenida 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, S.N., PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Endereço: Avenida HENRI FORD, 634, 

- DE 601/602 AO FIM, PRESIDENTE ALTINO, OSASCO - SP - CEP: 

06210-108 Nome: TAM LINHAS AÉREAS S/A Endereço: , 856, LOTE 04, 

JARDIM CECI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04072-000 Nome: BANCO CITICARD 

S.A. Endereço: Avenida Paulista, 1111, 2º andar, Jardim Paulista, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01131-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES RECLAMADAS: Intimem-se os requeridos para manifestar acerca 

dos requerimentos formulados pela autora (Num: 13562205), no prazo de 

10 (dez) dias, advertindo o silêncio como concordância tácita. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Edital

Edital 16/2018 - A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Estágio 

Curricular Remunerado da Comarca de Pontes e Lacerda torna pública a 

pontuação obtida pelos candidatos que se submeteram à prova no dia 09 

de dezembro de 2018, bem como o resultado provisório dos candidatos 

aprovados, conforme Anexos I a IV deste Edital.

* O Edital n° 16/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001834-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONEGUNDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE RODRIGUES CHELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

Revogo o despacho, tendo em vista que o mesmo não pertence ao feito. 

Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.|

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002131-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SALES TOSCANO OAB - DF34896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA AGUETONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA BABKA OAB - SP303464 (ADVOGADO(A))

 

Suspenda-se o leilão conforme acordado. Aguarde-se manifestação das 

partes em 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000967-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

RELATÓRIO LUIZ JOSE DE OLIVEIRA propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 17/5/2017. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001000-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIRANDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

RELATÓRIO JOSE MIRANDA GONÇALVES propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 
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ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 19/10/2016. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RELATÓRIO LEONILDO DE FREITAS CARVALHO propôs a presente Ação 

de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 05/12/2017. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA ajuizou demanda ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados 

nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e 

legais para concessão de benefício previdenciário de Salário Maternidade. 

Juntou documentos que entendeu necessário. Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação. O requerente apresentou impugnação 

à contestação. Realizada audiência, foram ouvidas duas testemunhas. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Pretende a 

autora o reconhecimento de sua condição de trabalhadora rural e, como 

consequência, o deferimento em seu favor do benefício de Salário 

Maternidade em decorrência do nascimento de seu filho Luiz Otavio de 

Oliveira Alves, que nasceu em 10/02/2018, Pois bem, no que se refere ao 

salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 

cento e vinte dias, com início no período entre vinte e oito dias antes do 

parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições 

previstas na legislação no concernente à proteção à maternidade, sendo 

pago diretamente pela Previdência Social, nos exatos termos do artigo 71 

da Lei de Benefícios da Previdência Social. O art. 25, II, da Lei nº 8.213/91 

exige das contribuintes individuais, seguradas especiais e facultativas a 

implementação da carência de dez contribuições para a concessão do 

benefício. Narra o art. 15, inciso II da Lei nº 8213/91: “Art. 15. Mantém a 

qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 

(doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 

de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;” No caso dos autos, 

demonstrou a autora estar no período de carência, sendo 

responsabilidade do requerido a obrigação intentada na inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. SEGURADA 

DESEMPREGADA. PARTO NO PERÍODO DE GRAÇA. RESPONSABILIDADE 

DO INSS PELO PAGAMENTO. PRECEDENTES 1. O salário-maternidade é 

devido a todas as seguradas da Previdência Social, gestantes ou 

adotantes, sejam elas empregadas, avulsas, domésticas, contribuintes 

especial, facultativa ou individual, ou mesmo desempregada. 2. 

Especificamente em relação à segurada desempregada, a matéria foi 

regulamentada no parágrafo único do artigo 97 do Decreto nº 6.122/07, 

que dispõe que “durante o período de graça a que se refere o art. 13, a 

segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas 

hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o 

benefício será pago diretamente pela previdência social”. 3. Não havendo 

na Lei nº 8.213/91 qualquer restrição quanto à forma da rescisão do 

contrato de trabalho da segurada desempregada para o recebimento do 

salário-maternidade, não pode a norma infralegal, desbordando dos seus 

limites regulamentares, fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade. 4. Para fins de recebimento do salário-maternidade, é 

irrelevante que a demissão tenha se dado com ou sem justa causa, ou 

mesmo a pedido, bastando que a trabalhadora preencha os requisitos 

legais para o seu gozo, ou seja, mantenha a qualidade de segurada, 

observado o prazo de carência e o período de graça. 5. A 

responsabilidade da empresa para o pagamento do mencionado benefício 

estabelecida no § 1º do artigo 72 da Lei 8213/91, tem natureza meramente 

substitutiva, restando evidente que a responsabilidade pelo pagamento do 

salário – maternidade é do INSS. Precedentes deste Tribunal: Apelreex 

00057092620114036106, Desembargadora Federal Tania Marangoni; Ac 

00006724020054036005, Desembargadora Federal Therezinha Cazerta. 6. 
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Agravo legal não provido. (TRF-3 – AI: 00317077320144030000 SP , 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de 

Julgamento: 09/03/2015, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2015) 

Diante disso, tenho como atendidos os requisitos para o recebimento do 

Salário Maternidade. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial para condenar o réu a pagar a autora o salário-maternidade 

equivalente ao período de 120 (cento e vinte) dias pelo nascimento de Luiz 

Otavio de Oliveira Alves, que nasceu em 10/02/2018, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O valor 

do salário-maternidade será equivalente ao do salário mínimo na época em 

que cada prestação se tornou devida. Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001186-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

MOACIR ALVES propôs a presente Ação de Aposentadoria Híbrida (rural 

e urbana) por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os requisitos 

fáticos e legais para procedência do pedido. Citado, o INSS apresentou 

contestação pugnando pela improcedência do pedido contido na inicial. 

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. MÉRITO Presentes 

os pressupostos processuais, as condições da ação e não havendo 

outras nulidades a sanar, passo à análise do mérito. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que “é 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Entendo que o Poder 

Judiciário, junto com os demais poderes são o sustentáculo necessário 

para o convívio em sociedade, assim sendo, somente com decisões firmes 

e coercitivas se fortalece e gera seus efeitos, a razão de sua própria 

existência. Para tanto, medidas legais são previstas e devem ser utilizadas 

com seriedade e eficiência. Que não seja desproporcional e injusta, mas 

que seja o suficiente para ser intimidativa e preventiva, para que outros 

atos de injustiça não sejam realizados. Com efeito, cabe ao autor provar 

os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I do CPC). No 

presente caso o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. 

Pelos documentos juntados na peça exordial, não é possível constatar que 

o requerida é incapaz para o trabalho. Outrossim, o perito nomeado por 

este juízo foi conclusivo no sentido de que a requerente não é incapaz. 

Com efeito, há de se consignar que o deslinde da questão passa pela 

observação das regras de distribuição do ônus probatório dispostas no 

Código de Processo Civil, em especial, no caput do artigo 373. Dispõe a 

aludida norma que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, não há 

nos autos prova da condição de segurado dos pais da autora. É cediço 

que allegatio et non probatio quase non allegatio. A simples alegação não é 

suficiente para provar os fatos constitutivos em que se funda a demanda. 

Sendo assim, não merece prosperar o pedido do Autor. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento 

da verba honorária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa 

essa condenação, por cinco anos, nos termos do NCPC, por força dos 

benefícios da assistência judiciária. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RELATÓRIO MARIA DA PENHA MEDEIROS propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 04/12/2017. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARCAL MARTINS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RELATÓRIO MARGARIDA MARÇAL MARTINS propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 20/01/2015. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RELATÓRIO CARMEM RIBEIRO DE ANDRADE propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 15/9/2016. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ORTIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

RELATÓRIO FRANCISCO ORTIZ propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 
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benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia, 10/10/2017. Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser 

observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001099-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

às partes para que especifiquem provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000555-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000555-51.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GILTON JOSE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Ao requerido para que regularize a peça de defesa, 

em 05 dias, vez que se encontra ilegível. , 12 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001480-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AZENATE FERRACINE GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

13.02.2018, às 16h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 757-89.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Donizete Azeredo Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Peron - OAB:3060/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem do que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27078 Nr: 2096-93.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtenir Francisco Lopes, Vagner Francisco Lopes, 

Avelaine Maria Lopes Moreira da Silva, Ênio Douglas Lopes, Gesiele 

Aparecida Lopes, Espolio de Barbosa Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para apresentar os cálculos 

dos valores devidos a cada parte habilitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4382-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o RPV já encontra-se expedido às 

folhas 129/130, com homologação do cálculo realizado pelo contador 

judicial, devidamente aceito pela parte autora, as folhas 121 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1181-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINIRA EZEQUIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o RPV expedido âs folhas 197, foi 

devolvido por estar em duplicidade com o processo 

80667-97.2016.4.019198 , de 03/05/2016 , e ainda , a parte autora 

encontra-se com situação cadastral irregular na Receita Federal, segundo 

informações do Sistema Eprec.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 684-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavarine, Terezinha Aparecida Nunes da Cunha, 

Rodrigo Sanchez Ribeiro, Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel La Cerda Lima - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 
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do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 184155 Nr: 11040-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA 

RAYANE CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002649-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE BARBOSA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA FONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Termo de Audiência em anexo

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Termo de Audiência em anexo

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Termo de Audiência em anexo

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003084-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - 

MT0011202S (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA KAZUMI MAEDA MIURA (RÉU)

NELSON MIURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1003084-43.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 46.416,39; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003084-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - 

MT0011202S (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA KAZUMI MAEDA MIURA (RÉU)

NELSON MIURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1003084-43.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 46.416,39; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO FERNANDES MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001937-79.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 36.528,54; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos para intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento do feito. Pontes e Lacerda, 17 de 

dezembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 
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PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003171-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA DEMARCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003171-96.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CEREALISTA DEMARCHI LTDA – EPP. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de 

dezembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000824-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000824-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os devidos fins que, conforme juntada de manifestação do perito de 

ID 17132275 e, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vista 

para que, caso queiram, apresentem quesitos, indiquem assistente técnico 

ou se manifestem sobre eventual impedimento ou suspeição, se for o 

caso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo 

Civil). Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2018 FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 3071-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Albina de Jesus Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A, RUBÉNS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98249 Nr: 1325-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114794 Nr: 1837-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Assis, Luiz Fábio Soares e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drilling do Brasil LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Ximenses Queiroga 

- OAB:157.322/MG, IBSEN GUEDES DA CUNHA JUNIOR - OAB:140106 , 

João Luis Naves Kalil - OAB:167.910/MG, Marcela Bernades Leão - 

OAB:168.103/MG., Matheus Menezes Rocha - OAB:129.328, Ricardo 

Victor Gazzi Salum - OAB:89.835/MG, Sílvia Ferreira Persechini 

Mattos - OAB:98.575/MG

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação ao 

Cumprimento de Execução, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Soares Borges - 

OAB:8409

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121486 Nr: 4195-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYDES MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da comprovação dos pagamentos dos 

ofícios requisitórios expedidos nos autos, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167279 Nr: 3766-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim 

de:a) CONCEDER o benefício de auxílio-doença à autora CECILIA SOUZA 

DE OLIVEIRA, devidamente qualificada, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-contribuição, ressalvada a hipótese prevista no art. 

2º, VI, da Lei nº 8.213/1991, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, ocorrida em 12 de junho de 2011, fl. 19, respeitada 

prescrição quinquenal; eb) DETERMINAR a conversão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, no 

patamar de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a partir da data 

do exame médico-pericial (ocorrido em 2 de setembro de 2018, fl. 61), 

inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional.Em ambos os casos, o pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, observada a prescrição quinquenal do 

parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991, devendo ser aplicada 

desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região), conforme Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, passando, a partir de então, a 

observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando 

da fase de cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no 

RE 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos etc.), bem como 

juros de mora conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal a partir da citação.Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160817 Nr: 806-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567/O

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em 

garantia – proposta pela BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO contra ADELMIR PEREIRA DA SILVA, com resolução de 

mérito, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, o que faço para consolidar a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do autor.CONFIRMO a 

liminar deferida na decisão de ref. 16A exclusão da restrição à circulação 

do veículo apreendido já foi realizada (ref. 42), por meio do sistema 

informatizado Renajud, nos termos do art. 3º, §9, do Decreto-lei 

911/69.CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, §2º, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com base no art. 85, §2º, incisos I 

a IV, do Código de Processo Civil.Dispensado o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152523 Nr: 9206-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdS, LRdS, LCRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joana Maria Gomes de 

Araújo - OAB:OAB/PA 4789

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com fundamento no art. 487, III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim apenas de CONDENAR o réu ao pagamento dos alimentos 

devidos ao autor no importe de 67,14% (sessenta e sete inteiros e 

quatorze décimos por cento) do salário mínimo vigente, todo dia 10 (dez) 

de cada mês, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, por meio de depósito bancário em favor da requerida a 

conta poupança indicada na contestação.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Todavia, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, 

conforme disposição constante do art. 98, § 3º, do NCPC, visto que 

DEFIRO ao réu as benesses da assistência judiciária 

gratuita.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e, posteriormente, REMETA-SE o feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114794 Nr: 1837-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Oliveira Assis, Luiz Fábio Soares e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drilling do Brasil LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Ximenses Queiroga 

- OAB:157.322/MG, IBSEN GUEDES DA CUNHA JUNIOR - OAB:140106 , 

João Luis Naves Kalil - OAB:167.910/MG, Marcela Bernades Leão - 

OAB:168.103/MG., Matheus Menezes Rocha - OAB:129.328, Ricardo 

Victor Gazzi Salum - OAB:89.835/MG, Sílvia Ferreira Persechini 

Mattos - OAB:98.575/MG

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para cumprimento voluntário da sentença sem que houvesse 

manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro 

vista dos autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104932 Nr: 4125-67.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Windmoller Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BRAGA - 

OAB:16892, Fernando José Burgos - OAB:70.559, Joyce Braga - 

OAB:19496/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MARCATO SILVA - 

OAB:62151

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar apresentada pelo réu para, na 

forma do art. 64, §3º, do Código de Processo Civil, DECLARAR a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o processo e, 

consequentemente, DECLINO a competência para uma das varas cíveis da 

Comarca de Araucária, Estado do Paraná.INTIMEM-SE as partes, por meio 

de seus advogados, via DJE.Com o advento da preclusão, CERTIFIQUE-SE 

e REMETAM-SE os autos ao juízo competente.Após, PROMOVAM-SE as 

baixas junto ao sistema Apolo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105007 Nr: 4155-05.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Rodrigues da Silva, IVONETE INACIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE SOUZA CARVALHO, Sandra 
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Leonora de Souza de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92150 Nr: 3525-80.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Francisco de Castro, Eny Maria da Silva 

Nascimento, Maria Aparecida Lacerda Carvalho, Ilidia Menezes da Cunha, 

Francisca Valdeci Roberta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2997-46.2014.811.0013Cód. nº. 

91489Vistos.Inicialmente, considerando o julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, 

REVOGO a decisão que suspendeu o presente feito.Em seguida, à vista 

do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, NOMEIO como peritos 

arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO ADRIANO, contador, inscrito 

no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 893.101.361-20 e RG de nº 

1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA, contador, 

inscrito no CRC sob o número MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG 

de nº 174.611.407 SSP/SP, com endereço profissional sito à Rua Ceará, 

nº 1.214, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” 

adm@lidimacontabilidade.com e telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 

– Lídima Contabilidade Global Ltda.Os referidos “experts” deverão, após 

apurar eventual defasagem constatada na remuneração dos autores, 

aferir qual o percentual devido por meio de memória de cálculo a ser 

trazida aos autos, observando-se os consectários fixados no v. acórdão 

(juros, correção monetária e honorários advocatícios).ARBITRO como 

honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o 

disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a presente ação tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita., INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá 

ser prorrogado por igual período, em havendo necessidade 

fundamentada.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 5 de dezembro 

de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91489 Nr: 2997-46.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilaine Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2997-46.2014.811.0013Cód. nº. 

91489Vistos.Inicialmente, considerando o julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, 

REVOGO a decisão que suspendeu o presente feito.Em seguida, à vista 

do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, NOMEIO como peritos 

arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO ADRIANO, contador, inscrito 

no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 893.101.361-20 e RG de nº 

1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA, contador, 

inscrito no CRC sob o número MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG 

de nº 174.611.407 SSP/SP, com endereço profissional sito à Rua Ceará, 

nº 1.214, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” 

adm@lidimacontabilidade.com e telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 

– Lídima Contabilidade Global Ltda.Os referidos “experts” deverão, após 

apurar eventual defasagem constatada na remuneração dos autores, 

aferir qual o percentual devido por meio de memória de cálculo a ser 

trazida aos autos, observando-se os consectários fixados no v. acórdão 

(juros, correção monetária e honorários advocatícios).ARBITRO como 

honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o 

disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a presente ação tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita., INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá 

ser prorrogado por igual período, em havendo necessidade 

fundamentada.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 5 de dezembro 

de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92258 Nr: 3609-81.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES (PLANEJAR 

IMÓVEIS), GILSON JONAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Autos do processo nº. 3609-81.2014.811.0013

Cód. nº. 92258

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), no termos do art. 523, § 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 6 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 848-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siri Comercio e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Barbosa dos Santos - 

OAB:SP- 202.062

 Autos do processo nº. 848-48.2012.811.0013
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Cód. nº. 64805

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118143 Nr: 2908-52.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE conforme ref. 57. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha 

atualizada do débito, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150669 Nr: 8311-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, eder carlos magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora, INTIME-SE o exequente, por meio 

de seus advogados e via DJE, para apresentar a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168638 Nr: 4418-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha do Carmo Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RETIFICO parcialmente a sentença proferida no feito, uma vez que no 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a 

remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141501 Nr: 4261-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISLA SILVA LAURA, NCSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiliasmar Graciano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Morari Pereira - 

OAB:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado 

entre as partes nas fls. 1/3 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil, para DECRETAR o divórcio 

do casal, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição 

F e d e r a l . S e m  c o n d e n a ç ã o  e m  c u s t a s  e  h o n o r á r i o s 

advocatícios.EXPEÇA-SE termo de guarda do menor N. C. S. de J, em 

favor de sua genitora, Laisla Silva Laura.Considerando o ato incompatível 

com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.A propósito, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça aos assistidos, nos termos do art. 98, caput, do 

NCPC.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE a Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TALILA MENEZES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO (RÉU)

JESUS CARUSO TELES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003172-81.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

TALITA MENEZES DE QUEIROZ. RÉU: JESUS CARUSO TELES. RÉU: 

ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO. Vistos. TALITA MENEZES DE 

QUEIROZ, qualificada nos autos, ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL E TUTELA DE URGÊNCIA contra JESUS 

CARUZO TELES e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO, também 

qualificados. Os autores apontam que na data de 10 de setembro de 2018 

o Sr. Eduardo Alves Queiroz, filho da requerente, trafegava em sua 

motocicleta na sua preferencial, quando foi atingido pelo veículo Fiat, Siena 

Attractiv, cor prata, placa OAS1789, conduzido pelo requerido, e de 

propriedade da requerida. Relata que em decorrência da colisão o filho da 

requerente veio a óbito, precisando arcar sozinha com as despesas do 

funeral, sofrendo além de danos materiais, também morais. Em face do 

exposto pleiteia em sede liminar, “seja bloqueado e conste as restrições 

de transferência, que impossibilita a mudança do proprietário do veículo, 

bem como a de circulação do veículo Fiat, Siena Sttractiv, cor prata, placa 

OAS1789, Renavam 00485585219, fabricação/modelo 2013/2013” e 

“fixação de alimentos provisórios no montante de ½ (meio salário mínimo)”. 

Juntou os documentos retro. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário, fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do 

NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo” Por sua vez, o jurista Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de 

natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É 

consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. In 

casu, tenho que razão não assiste à Requerente em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos. Tenho 

como inviável nessa fase processual determinar que a requerida tenha 

seu veículo bloqueado, bem como que os requerentes prestem os 

alimentos provisórios solicitados pela autora, na medida em que se trata de 

matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante a 

instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição 

sumária. Em se tratando de aferição da culpa, porquanto versam os autos 

sobre responsabilidade civil em acidente de trânsito, prematuro o 

deferimento da tutela antecipada, sobretudo fixando-se, em prol da parte 

requerente, os alimentos provisórios almejados. Nestes termos, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso já decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIO SEGURO QUANTO À 

CULPA PELO ACIDENTE – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não havendo indícios suficientes e necessários 

à conclusão quanto à responsabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se 

necessário aguarda a instrução processual, não sendo possível impor-se, 

em sede de tutela antecipada, o pagamento de pensão mensal. (AI 

13874/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). 

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Com efeito, a 

ausência do pressuposto necessário à concessão do pleito, acarreta o 

indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada 

requerida na petição inicial. Por fim, ausente a probabilidade do direito 

alegado, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulada na peça de ingresso. INTIME-SE a autora, na pessoa 

de sua advogada, via DJE. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 29 de março de 2019, 

às 16h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003175-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENI JOSE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003175-36.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ENI JOSÉ FERREIRA MARQUES. Vistos. Cuida-se de pedido 

de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de saldo de remanescente em 

conta bancária formulado por ENI JOSÉ FERREIRA MARQUES, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor deste juízo, tendo em 

vista o falecimento de seu cônjuge, Antônio Nozor Marques. Com a inicial 

vieram os documentos retro. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. O alvará judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária que, por essência, é mera administração pública de interesses 

privados, em razão de expressa opção do legislador processual. 

Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder 

Judiciário, por consequência, simplesmente homologar ou autorizar o 

pedido de natureza eminentemente particular. Analisando os autos, tem-se 

que a pretensão exposta na peça de ingresso merece acolhimento. Isto 

porque a certidão de ID nº. 17127065 comprova o falecimento de Antônio 

Nozor Marques, o qual faleceu deixando apenas a esposa, ora 

requerente. Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição 

voluntária, ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o 

juiz obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive 

adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou 

oportuna, bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências. Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial e, por 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

alvará judicial para levantamento do saldo da conta bancária registrada 

junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (ID nº. 17127069 e 

17127071), em nome de Antonio Nozor Marques, devidamente qualificado 

nos autos. DEIXO de condenar a requerente ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, 

em decorrência da natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 
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REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110251 Nr: 171-76.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson dos Santos Francisco, Vitor Hudson 

Vasconcelos Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 11.048-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 395 (Ref. 168), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ADELSON DOS SANTOS FRANCISCO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 146011 Nr: 6149-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tributino Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Sávio Ribeiro 

Pinto - OAB:OAB/MT 10.899

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 207 (Ref. 129), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu PEDRO TRIBUTINO PEREIRA FILHO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com o fim de apresentação 

das ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110340 Nr: 189-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Junior dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 185 (Ref. 95), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu IGOR JUNIOR DOS SANTOS RAMOS para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação 

das RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça 

atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103551 Nr: 3565-28.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Beariz de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 168 (Ref. 85), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu WILMAR BEARIZ DE JESUS para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação das ALEGAÇÕES 

FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110016 Nr: 49-63.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícera Elizabete da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando que as RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO foram 

apresentadas às fls. 350/361 pelo Ministério Público e as 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO foram acostadas às fls. 

380/385 pela defesa do acusado, DEVOLVO OS AUTOS À SECRETARIA 

PARA AS PROVIDÊNCIAS DEVIDAS.

CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 98387 Nr: 1391-46.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 163 (Ref. 101), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu EDER BISPO DOS SANTOS para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação das ALEGAÇÕES 

FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100085 Nr: 2119-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 103 (Ref. 31), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ENÉIAS JOSÉ DA SILVA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação da RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95607 Nr: 171-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Rosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 
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OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 177 (Ref. 97), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu VANTUIR ROSA DIAS para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação das ALEGAÇÕES 

FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91876 Nr: 3305-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 190 (Ref. 79), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ARMANDO DONIZETE DOS SANTOS para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação 

das ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91316 Nr: 2863-19.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo dos Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 260 (Ref. 157), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu RENALDO DOS SANTOS MONTEIRO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação 

das ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 1757-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 86 (Ref. 32), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu SILVIO BOTELHO DE CARVALHO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação da 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61510 Nr: 1851-72.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 141 (Ref. 84), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ETTORE KOZAN DEMARCHI para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação das ALEGAÇÕES 

FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

PROCEDA-SE a alteração no sistema APOLO, vez que trata-se de réu 

preso (Centro de Detenção Provisória desta comarca).

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52371 Nr: 3493-51.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 106 (Ref. 42), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ETTORE KOZAN DEMARCHI para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação da RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

PROCEDA-SE a alteração no sistema APOLO, vez que trata-se de réu 

preso (Centro de Detenção Provisória desta comarca).

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 966-87.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Poquiviqui, Ederson Flávio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foram denunciados WELITON 

POQUIVIQUI e EDERSON FLÁVIO DE CASTRO, pela prática, em tese, do 

delito disposto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código 

Penal.

Às fls. 630/637 foi proferida decisão que pronunciou o acusado WELITON 

POQUIVIQUI e impronunciou o acusado EDERSON FLÁVIO DE CASTRO e 

às fls. 653 o Ministério Público interpôs recurso de apelação com vistas a 

reformar a decisão e às fls. 661/671 acostou as razões devidas, sendo 

que a defesa apresentou as contrarrazões às fls. 701/717.

Em 10/10/2018 a Terceira Câmara Criminal julgou o Recurso de Apelação 

nº 24699/2018 (fls. 802/812), cujo relator foi o desembargador Juvenal 

Pereira da Silva, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para também 

pronunciar o acusado EDERSON FLÁVIO DE CASTRO na sanção contida 

no art. 121, § 2º, inciso I, do código Penal, sendo o recurso ministerial 

provido por unanimidade.

O acórdão transitou em julgado na data de 22/11/2018 (fls. 817).

Assim, preclusa a decisão e o acórdão que pronunciaram ambos os 

acusados, intimem-se o Ministério Público (pessoalmente) e as Defesas 

Técnicas para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

Plenário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 422 do CPP.

Desde logo advirto que as testemunhas residentes fora da Comarca serão 

ouvidas por carta precatória, desde que o seu depoimento já não tenha 

sido prestado anteriormente, caso em que não se admitirá nova oitiva.

Nesse sentido:

Se testemunhas residentes fora da Comarca onde se situa o Tribunal do 

Júri forem arroladas, deverão ser ouvidas por precatória, desde que o seu 

depoimento já não tenha sido prestado anteriormente. Por medida de 

economia processual, não há sentido algum em se colher, novamente, o 

testemunho de alguém que já foi ouvido na fase da formação da culpa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 558 de 798



exatamente sobre os mesmos fatos.

 Aliás, se a testemunha reside fora da Comarca, é provável que já tenha 

sido ouvida antes por precatória. Enfim, de nada adianta ouvi-la duas 

vezes, ambas por precatória. Uma só vez basta. (NUCC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163458 Nr: 1906-76.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 11.048-B

 Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 18/03/2019, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 150726 Nr: 8336-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elias Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 às 13H30MIN.

PROCEDA-SE alteração no sistema Apolo, vez que trata-se de RÉU PRESO 

no CDP.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110060 Nr: 68-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Gomes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de 

MAURÍCIO GOMES DA LUZ, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 

306 e 298, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 10/02/2016 e às fls. 68/71 a defesa do 

acusado apresentou Resposta à Acusação.

Na data de 20/07/2017 ocorreu audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, mas o acusado não compareceu, sendo 

redesignada nova data para 15/04/2018, sendo que novamente o 

denunciado não se fez presente.

Às fls. 123 aportou aos autos pedido do Ministério Público para que o 

denunciado fosse declarado revel, na forma do art. 367 do CPP, sendo 

que o petitório do parquet não foi atendido na ocasião, tendo em vista que 

restou frustradas as intimações a serem feitas ao denunciado.

Devidamente intimada à defesa não se manifestou acerca do endereço do 

denunciado, objetivando a designação de nova audiência para proposta 

de suspensão condicional do processo e posterior intimação do acusado.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que o advogado que 

compareceu à audiência na data de 25/04/2018 foi HILMAN MOURA 

VARGAS e não SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA, conforme consta na 

certidão de fls. 126 e 129.

Assim as intimações feitas pelo DJe foram direcionadas à advogado 

diverso do causídico que atualmente patrocina a defesa do acusado.

Ante o exposto, DETERMINO que seja intimado o advogado HILMAN 

MOURA VARGAS para que junte o substalecimento devido, conforme seu 

pedido às fls. 117, bem como o endereço do acusado.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146121 Nr: 6212-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerindo Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 33, DETERMINO a intimação 

pessoal do denunciado para que informe se constituirá novo causídico ou 

se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162502 Nr: 1566-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Vistos, etc.

Considerando que mesmo devidamente intimado via DJe o advogado do 

reeducando, Dr. Daniel Soares Gonçalves, deixou transcorrer in albis o 

prazo concedido para apresentar os documentos que comprovem o 

pagamento da prestação pecuniária fixada em audiência admonitória, 

DETERMINO a intimação pessoal do reeducando para que, no prazo de 

cinco dias, comprove nos autos o pagamento da prestação pecuniária, 

bem como se manifeste se constituirá novo advogado ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

No que se refere aos documentos acostados às fls. 81/82, OFICIE-SE a 2ª 

Vara Cível e Criminal da Comarca de Camapuã, informando os dados 

necessários para a remessa do numerário mencionado.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 114834 Nr: 1852-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan de Araújo Galego, Thiago Henrique 

Ribeiro, Natalino Ardaia, Carlos Henrique Garcia Silva, Juarez Lemes 

Gonçalves, Celio Silveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Arles Dias Silva - OAB:15764, FABIANA BARBIERI 

CARNEIRO - OAB:13705, Pâmela Moringo de Souza - OAB:21802, 

Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 579 (Ref. 167), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu JUAREZ LEMES GONÇALVES para que informe 

se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria 

Pública atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131574 Nr: 8834-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Rodrigues, RuBerjan Bertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519, Gustavo Guilherme Costa Salazar - 

OAB:11519-n/MT, ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:6309/B, 

Rosângela Rodrigues de Souza - OAB:MT/309-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 213 (Ref. 121), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ABEL RODRIGUES para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas, com vistas a apresentação das razões do RECURSO DE 

APELAÇÃO, conforme manifestação do réu às fls. 192.

Considerando a certidão de fls. 208, emitida por oficial de justiça da 

Comarca de Tangará da Serra, bem como o teor da certidão de Ref. 115, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151504 Nr: 8654-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 148 (Ref. 53), DETERMINO a 

intimação pessoal da denunciada para que informe se constituirá novo 

causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante nesta 

Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170401 Nr: 4942-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 52.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

CLEYTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA,como incurso na sanção prevista 

no art. 129, § 9º, do Código Penal.IV - 59.Assim, fixo a pena final, para 

este delito, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar.Detração penal: o réu 

permaneceu preso neste processo pelo período de 07 meses e 02 dias 

até a presente data, sendo que o período que o acusado permaneceu 

segregado é superior à reprimenda que lhe foi atribuída. Assim, aplico o 

disposto no art. 387, § 2º do CPP e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CLEYTON RAFAEL ALVES DE 

OLIVEIRA, para colocá-lo em liberdade se por outro motivo não deva 

permanecer preso. Não obstante a isso, depois de intimado o Ministério 

Público acerca da presente sentença e, não havendo a interposição de 

recurso no prazo legal, desde já declaro extinta a punibilidade pelo 

cumprimento da pena, com fulcro no art. com fulcro no art. 66, II c/c art. 

109, caput, ambos da Lei nº 7210/84.69.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169492 Nr: 4670-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

04 (quatro) dias a serem descontados da pena do reeducando OSMAR DE 

SOUZA.PROCEDA-SE a atualização do cálculo de pena, considerando os 

apontamentos realizados na presente decisão, bem como os dias 

remidos.DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

para manifestações devidas (planilha de remição de fls. 59 e cálculo de 

pena).Após, volvam-me conclusos os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155359 Nr: 10526-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Alves de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o denunciado JONAS ALVES DE 

OLIVEIRA FILHO foi condenado pelo delito descrito no art. 157, § 2º, inciso 

II, cujo instrumento utilizado na prática do delito foi uma motocicleta Honda 

CG 125 KS de cor vermelha, placa QBA-9953, apreendida em posse do 

denunciado, conforme consta no termo de apreensão de fls. 45.

Em 05/06/2018 foi exarada sentença condenatória em desfavor do 

denunciado (fls. 180/183 - Ref. 97), sendo que na ocasião não foi 

determinada a destinação do veículo apreendido.¬¬¬

Às fls. 206/210 a proprietária do veículo Jailma Silva de Moraes Oliveira 

apresentou pedido de restituição da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, 

Placa QBA-9953, ano/modelo 2015/2015, cor vermelha, Renavam 

01044831348, Chassi nº 9C2JC4110FR114461.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido, desde que fosse apresentado o comprovante de propriedade 

veicular CRV/DUT (fls. 219).

O documento solicitado aportou aos autos, conforme consta à Ref. 135.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

O art. 120, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que “a restituição, 

quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, 

mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante”.

Analisando os autos verifico que os documentos acostados às fls. 219 

demonstram que JAILMA SILVA DE MORAES OLIVEIRA é proprietária do 

veículo apreendido em posse do réu Jonas Alves de Oliveira Filho, sendo, 

portanto a restituição do veículo medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO a restituição do veículo HONDA/CG 125 FAN KS, 
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Placa QBA-9953, ano/modelo 2015/2015, cor vermelha, Renavam 

01044831348, Chassi nº 9C2JC4110FR114461 a JAILMA SILVA DE 

MORAES OLIVEIRA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113236 Nr: 1325-32.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido Ribeiro Choma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 215 (Ref. 120), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ADRIANO APARECIDO RIBEIRO CHOMA para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação 

das ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 112019 Nr: 913-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Reggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 170 (Ref. 86), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu RONALDO REGGIANI para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com fim de apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 107974 Nr: 5397-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joberson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 156 (Ref. 91), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu JOBERSON DE OLIVEIRA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

DEPREQUE-SE a intimação para a comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, vez que o acusado está preso na cadeia pública daquela 

comarca (fls. 154/155).

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143954 Nr: 5243-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Rodrigues, Wederson Aguiares 

Rodrigues, Shirlei da Silva Aguiares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 138 (Ref. 36), DETERMINO a 

intimação pessoal dos réus EDSON RODRIGUES, WEDERSON AGUIARES 

RODRIGUES e SHIRLEI DA SILVA AGUIARES para que informe se 

constituirão novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria 

Pública atuante nesta Comarca, com o fim de oferecer RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142472 Nr: 4611-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ray do Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 186 (Ref. 83), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu RAY DO NASCIMENTO SANTOS para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142230 Nr: 4523-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Conceição de Moraes, 

Andrei Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 357 (Ref. 137), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE MORAES 

para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação 

da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com vistas a apresentação 

das RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça 

atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 141495 Nr: 4259-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian da Silva Moura, Katiuce da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 256 (Ref. 127), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu WILLIAN DA SILVA MOURA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar as RAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102350 Nr: 3089-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Lopes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 328 (Ref. 242), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu DIEGO LOPES GOMES para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175487 Nr: 7033-92.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Michelim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Nicola Portela - 

OAB:73.594/RS

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de ref. 7, DESIGNO o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min, para oitiva da vítima Eliseu Merlugo.

Oficie-se àquele Juízo informando os dados da presente carta precatória 

e a data agendada para realização do ato deprecado.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 120428 Nr: 3740-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 224 (Ref. 91), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu ELIAS BATISTA para que informe se constituirá 

novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública atuante 

nesta Comarca, com o fim de apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 116868 Nr: 2518-82.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Canindé Bezerra de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR RICARDO ROQUE 

CELESTINO DE SOUZA - OAB:7476

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 216 (Ref. 133), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA DE MORAIS 

para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação 

da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, com o fim de apresentar 

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça 

atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 104553 Nr: 3979-26.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joberson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Visto.

Considerando o teor da certidão de fls. 74 (Ref. 36), DETERMINO a 

intimação pessoal do réu JOBERSON DE OLIVEIRA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, com o fim de oferecer RESPOSTA À ACUSAÇÃO, 

devendo o Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

DEPREQUE-SE a intimação para a comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, vez que o acusado está preso na cadeia publica daquela 

comarca (fls. 154/155).

DETERMINO à Secretaria que proceda alteração nos registros do sistema, 

vez que TRATA-SE DE RÉU PRESO.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80448 Nr: 2552-96.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonias Lourenço Zanchin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI da CNGC e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação do 

advogado para que apresente as contrarazões do recuro de agravo em 

execução interposto pelo MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87543 Nr: 5247-86.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Anderson Lourenço Gonzales, Robério 

Souza da Silva, Eduardo Matias Campos, Zulmar Rodrigues dos Santos, 

Jeferson Lourenço Gonzales, Fabio Ryoichi Sakita, Erasmo Gonzalez, 

Kairo Henrique de Freitas, Fabiano Juremeira de Araujo, Willian Rodrigues 

de Freitas, Mizael Pontel da Silva, Marcelo Eigi Sakita, Wilker Rodrigues de 

Freitas, João Machado de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Cristianne Nigro Pimenta - OAB:6674/MT, Etelminio 

de Arruda Salomé Neto - OAB:9869, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705, Fabiano Rezende - OAB:11847-B, Hilton Vignardi Correa 

- OAB:9484, Jose Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO, KELCIO JÚNIO 

GARCIA - OAB:8169, Marcelo Zagonel - OAB:11504, Ramão Wilson 

Júnior - OAB:11702/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao AUTOR/APELADO apresentar 

contrarrazões ao recurso de fls. 3970/3972 e 3961/3963 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 154752 Nr: 10263-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonzaga Correa, SEBASTIAO XISTO DO 

CARMO, Fabio Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Erlando Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT21777, MARCO AURELIO 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:217878/MT

 Vistos, etc.

Por motivos de foro íntimo, declaro a minha suspeição para atuar no 

presente feito, na forma do disposto no artigo 254 do Código de Processo 

Penal.

Anote-se e encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 170792 Nr: 5096-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselúcia Rodrigues de 

Souza - OAB:MT -16071

 Vistos, etc.

Considerando a informação de que a testemunha Policial Militar está lotada 

em Cáceres/MT, determino a remessa da carta precatória para aquela 

comarca, em caráter itinerante.

Cancelo a audiência designada.

Comunique-se o juízo deprecante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002312-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. H. FERREIRA OTICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOFLEX MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001652-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO GERCILIO CAIRES (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PROFIRO DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000135-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000133-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS MORAES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LODETI MEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISON VIEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZIANE NUNES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000384-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida acerca do despacho "Vistos etc. Em se 

tratando de processo que tramita na Comarca de Porto Espiridião, o 

requermento 17061560 deve ser formulado naquele douto juízo. 

Outrossim, intime-se o Município para que se manifeste nestes autos 

acerca do pedido de prosseguimento da cobrança."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ZARIFE MORETTI ASSIM (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON CRISTIANO DOS SANTOS AIRES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-15.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do autor do inteiro teor do despacho, que segue: 

DESPACHO Processo: 1000161-15.2016.8.11.0013. REQUERENTE: 

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: B2W - COMPANHIA 

GLOBAL DO VAREJO Vistos. Dê-se vistas ao Embargado/Impugnado para 

que se manifeste no prazo de quinze dias. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA, 6 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000095-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002282-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se, no prazo legal, quanto ao ID 

ANTERIOR : "A UNIÃO (Fazenda Nacional), pelo Procurador da Fazenda 

Nacional que esta subscreve, vem, à presença de Vossa Excelência, nos 

autos em epígrafe, informar que o presente expediente de comunicação 

foi encaminhado por equívoco, tendo em vista que a presente ação de 

execução de honorários advocatícios foi ajuizada em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, logo, a União não integra a lide". Termos em que, pede 

deferimento. Cuiabá, 5 de dezembro de 2018. Victor de Ozêda Alla 

Bernardino Procurador da Fazenda Nacional Matrícula nº 2160981

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010799-22.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CLARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: Venham 

os cálculos atualizados e o n do CNPJ da executada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159841 Nr: 380-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Intimação do patrono do despacho: "Designo audiência de suspensão 

condicional do processo, instrução e julgamento para o dia 15/02/2019 às 

14h30. Cite-se e Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159841 Nr: 380-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 Designo audiência de suspensão condicional do processo, instrução e 

julgamento para o dia 15/02/2019 às 14h30. Cite-se e Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159841 Nr: 380-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0

 à Sra. Conciliadora para designar audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002353-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RIVAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002353-47.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MARILZA RIVAL DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: RUA DO CAJÁ, RUA MONOEL DOS SANTOS COIMBRA N. 

184, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 

1 Data: 13/02/2019 Hora: 14:00 LIMINAR: "Diante disso, entendo que a 

antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há 

prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, determinar seja mantido o fornecimento de energia elétrica 

no imóvel da Autora, identificado como unidade consumidora n. 

6/454057-1 Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 15 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000250-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOMINGUES PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000250-04.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: LEONARDO 

APARECIDO DEMARCHI EXECUTADO: GILMAR DOMINGUES PIMENTA 

Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza 

seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, 

com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, 

transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 17 de 

dezembro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NAVARRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000289-98.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSELI NAVARRO DA SILVA 

REQUERIDO: CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Trata-se de Reclamação 

Cível que ROSELI NAVARRO DA SILVA move em desfavor da CACULA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, alegando em síntese, que 

as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 

12/11/2014, referente a loteamento em Santiago do Norte/MT, ajustado 

pelo valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), sendo R$ 

3.000,00 (três mil reais), referente a sinal, e o restante em 12 (doze) 

parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 990,00 (novecentos e 

noventa reais) mensais, a começar em 23/11/2014, em boletos bancários. 

Alega a parte autora que a requerida não resistiu em lhe enviar os boletos 

e que jamais usufruiu do imóvel. E ainda, ante a negligencia requer a 

rescisão do contrato, devolução dos valores em dobro e condenação por 

danos morais. A reclamada apresentou a sua peça contestatória, 

alegando, em síntese, que somente efetuou a intermediação da venda. 

Pugna pela ausência de dano moral, falta de provas, e ausência de 

responsabilidade civil. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 
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mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. (destaquei e negritei). 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, o comparecimento 

pessoal da parte na audiência é obrigatório, tratando-se de pessoa 

jurídica, pode ser representada por preposto. Cabe à parte ré comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da lei 9.099/95: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. (destaquei e negritei). Estando devidamente 

comunicado o réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, 

inclusive para articular defesa, e assim não proceder, será declarado 

revel, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do 

autor.(grifei e negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de 

força maior ou impedimento escusável para a ausência do Reclamado, na 

audiência de conciliação (ID 14337959), deve ser imposto os efeitos da 

revelia. Assim, DECRETO A REVELIA DA PARTE RECLAMADA. No entanto, 

tenho que tais efeitos não podem ser absolutos. Isso quer dizer, em outras 

palavras, que a revelia do réu, por si só, não determina a vitória do autor, 

embora redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, 

visto que ele — autor — está dispensado de qualquer esforço para provar 

os fatos afirmados. Não obstante, é relativa a presunção emoldurada no 

artigo 344, porque não fica o juiz de mãos atadas, “à aceitação de fatos 

inverossímeis, notoriamente inverídicos ou incompatíveis com os próprios 

elementos ministrados pela inicial, só porque ocorra a revelia” (cf. Barbosa 

Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro, 27ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

2008, p. 97). A jurisprudência sobre essa questão abona a melhor 

doutrina. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo 

ministro Og Fernandes, assentou que: “A caracterização de revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes 

em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o 

seu convencimento”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO 

SÃO ABSOLUTOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SOLICITAÇÃO DE FITAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. DEVER 

DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DE GRAVAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

CASSADA. 1. Em que pesem os argumentos da parte agravante, suas 

argumentações não merecem guarida legal. (...) . Cediço é que os efeitos 

da revelia não são absolutos, isto é, nem sempre quando o réu é revel os 

fatos articulados são considerados verdadeiros, uma vez que insta a 

necessidade da respectiva comprovação do que foi alegado. Não 

contestado o feito, a consequência processual é a configuração da 

revelia. A circunstância processual, no entanto, não provoca, 

forçosamente, o dever de o juiz acolher como verdadeiras as alegações 

do autor postas na inicial. Uma coisa é a revelia e outra, diversa, é o efeito 

que dela possa resultar. (...) (TJ-CE 00241188320098060001 CE 

0024118-83.2009.8.06.0001, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data 

de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

14/03/2018) – grifei e negritei. Ademais, se a contestação for 

extemporânea, deverá ser determinado o seu desentranhamento dos 

autos; mas apenas da peça de defesa, e não de eventuais documentos, 

inclusive da procuração, que a acompanham. Os suportes de prova 

exibidos serão considerados pelo juiz antes de proferir a sentença. Ainda 

que revel, o demandado poderá impedir o julgamento antecipado, desde 

que ingresse no processo a tempo de requerer a produção de provas 

(artigo 349). Nesse sentido, bem pontuou, a 4ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 

1.326.85-RS, com voto condutor do ministro Luis Felipe Salomão: “A 

caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das 

alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas 

carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. In casu, verifico 

que as provas produzidas no processo são suficientes para formar o 

convencimento do juízo, a fim de reconhecer a PROCEDENCIA PARCIAL 

dos pedidos formulados na peça vestibular. Isto porque, os fatos narrados 

não conduzem a uma condenação por danos morais. E ainda, a parte 

apenas comprovou o pagamento do sinal no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reias). E tambem incabível repetição do indébito em dobro, pois não se 

trata de cobrança indevida, nos termos do art. 42, CDC. Assim, concluo 

que embora a parte requerida alegue que tenho efetuado apenas a 

intermediação da negociação, verifica-se que o comprovante de 

pagamento junto ao ID 6648755, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

deposito realizado em 13/11/2014, traz informação de que o favorecido foi 

o requerido: CAÇULA EMPREENDIMENTOS. Assim, diante a não 

comprovação por provas documentais de que tenha sido realizada a 

efetiva entrega do imóvel, ou que a rescisão tenha ocorrido por culpa da 

parte autora, pertinente a rescisão contratual, devendo os valores pagos 

serem restituídos na forma simples com atualização monetária. A meu ver 

a Requerente não logrou êxito em demonstrar os danos morais sofridos, 

de forma clara e indubitável, necessário para ensejar a indenização nos 

moldes pleiteados, pedido que avalio como improcedente. Quanto ao valor 

a ser ressarcido pelos danos materiais, nos termos do CDC, este deve ser 

restituído na forma simples, pois que não se trata de cobrança indevida, 

mas descumprimento do contrato, sendo inserido apenas a correção 

monetária devida. Neste sentido: COBRANÇA - MERCADO LIVRE - 

SISTEMA MERCADO PAGO PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE AO 

CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO, MAS NÃO EM DOBRO - O portal 

"MercadoLivre" qualifica-se como prestador de serviço de venda de 

espaço virtual para comércio eletrônico. Afiança seu método e não pode 

se esquivar de responsabilidade invocando alterações cadastrais que não 

foram exigidas no ato da compra e do recebimento do preço - A devolução 

em dobro é inadmissível na hipótese dos autos, por não ter havido 

cobrança indevida, excessiva ou de má-fé (art. 42, parágrafo único, do 

CDC) Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 00074811020118260590 

SP 0007481-10.2011.8.26.0590, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

10/02/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/02/2014) – negritei. Considerando o valor pago como sinal do negocio 

celebrado, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), estes traduzem os 

danos materiais. DISPOSITIVO ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência, DECLARO A REVELIA DA 

RECLAMADA, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, para CONDENAR a Reclamada, a pagar a parte Reclamante, 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos materiais, que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, e incidência de 

juros a partir do evento danoso (Súmula 54 e Súmula 43 do STJ) – 

13/11/2014. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000802-32.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NOEL SILVA MACEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (negritei e destaquei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A competência é a medida exata da 

jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem 

um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela 

classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É 

imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe 

couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. 

Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele 

não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), 

como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 

307). Isto quer dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, 

embora procedente, não suspende o processo, como ocorre com a 

exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ 

Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). (grifei e negritei). Preconiza 

o artigo §1º do art. 64 do Código de Processo Civil, que: “§ 1o A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício.” O legislador infraconstitucional 

buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear 

a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 3º da Lei de regência, que 

o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, significando que 

naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa 

para o desate da questão. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais apurada (perícia técnica). Aduz a 

parte autora que sempre teve consumo médio de R$ 100,00 (cem reais) 

mensais, mas houve aumento nas faturas de março e abril do ano de 

2017, objetos da lide. No entanto, além das faturas apresentadas antes do 

referido período e tambem após, não há outras provas nos autos, sendo 

imprescindível pericia técnica conforme a arguição preliminar da 

reclamada. Neste diapasão, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade, assim 

compreendidas: “Art. 3º o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas”: I – as causas cujo valor não exceda 

a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III – ação de despejo para uso 

próprio; IV – “as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” (grifei e negritei). Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL GABINETE DA 

JUÍZA LUCIANA DA CUNHA MARTINS OLIVEIRA Processo nº 

0003173-07.2017.8.19.0010 RECORRENTE (S): AMPLA ENERGIA E 

SERVIÇOS S/A RECORRIDO (S): SYLVIO RIBEIRO AREAS NETO VOTO 

Cuido de Recurso inominado em que o réu requer o acolhimento da 

preliminar de incompetência do Juízo ou a improcedência dos pedidos. 

Narra o autor que em março do corrente ano recebeu uma carta da ré 

informando a troca do aparelho medidor de sua residência e, depois da 

referida substituição, recebeu nova correspondência informando que foi 

encontrado erro nas medições constantes do relógio que foi trocado. 

Contudo, dias após, veio nova correspondência da ré, informando um 

débito no valor de R$ 8.445,61, descrito como "diferença a cobrar de 9887 

kwh não faturados". Entretanto, as contas supervenientes a substituição 

do relógio de energia continuam vindo na mesma média de valor das 

contas anteriores a substituição. Em contestação a parte ré alega 

preliminarmente a incompetência do juízo face à necessidade de perícia. 

No mérito alega inexistência de falha na prestação do serviço, legalidade 

da cobrança, legalidade do TOI, impossibilidade de cancelamento das 

cobranças e de repetição de indébito, ausência de fatos constitutivos do 

direito alegado, inexistência de dano moral, inaplicabilidade de inversão do 

ônus da prova. Sentença de fls. 172/174 que julgou parcialmente 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência da cobrança 

referente ao TOI e condenou o réu ao pagamento de R$2.000,00 a título de 

danos morais. É o relatório. Passo a votar. É o relatório. Passo a votar. A 

sentença merece reforma para acolher a preliminar suscitada, pois é 

necessária a realização de perícia técnica para demonstrar a existência 

ou não de irregularidade no medidor instalado na residência da parte 

autora. Negar à parte ré a possibilidade de comprovação da alegada 

irregularidade no medidor da parte autora importaria em violação ao 

Princípio do contraditório e da Ampla Defesa, previstos no art. 5ª LV da 

CRFB/88. Com efeito, a prova pericial não é admissível em sede de juizado 

especial cível. Isto posto, conheço do recurso acima referenciado e VOTO 

no sentido de acolher a preliminar suscitada JULGANDO EXTINTO o feito 

nos termos do art. 51 II da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais porque 

não verificada a hipótese prevista no artigo 55 caput da Lei 9099/95. 

LUCIANA DA CUNHA MARTINS OLIVEIRA Juíza Relatora (TJ-RJ - RI: 

00031730720178190010 RIO DE JANEIRO BOM JESUS DO ITABAPOANA J 

ESP ADJ CIV, Relator: LUCIANA DA CUNHA MARTINS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 17/07/2018, CAPITAL 5 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP 

CIVEIS, Data de Publicação: 19/07/2018). (grifei e negritei). Trata-se de 

recurso interposto pela ré, contra a sentença que JULGOU PROCEDENTE 

EM PARTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I CPC, para CONFIRMAR A 

DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA, declarar a inexistência do débito de 

R$ 33.155,77 (trinta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e 

sete centavos) decorrente do TOI objeto desta demanda e CONDENAR a 

ré a cancelar o referido débito, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

publicação desta sentença, abstendo-se de promover novas cobranças e 

inclusão do nome da autora em cadastros restritivos relacionadas a este 

TOI, sob pena de multa corresponde ao dobro de cada cobrança indevida. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de indenização por danos morais Na 

exordial, narrou a autora que que é sócia administradora da sociedade 

FEEL FITNESS CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA e que, no final de 2016, a 

Ré comunicou que seu medidor de energia estava danificado, sendo 

necessária a troca para aferição adequada do consumo médio mensal. 

Relata que, no mês de janeiro de 2017, a recebeu um TOI ¿ TERMO DE 

OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO com vencimento para o dia 07 de fevereiro de 

2017 no valor de R$ 33.155,77. Aduz que costumava pagar, em média, 

contas no valor de R$ 2.500,00. Registra que houve queda no consumo de 

energia do estabelecimento em decorrência do desligamento de um ar 

condicionado de 58 mil BTU¿s, o que fez a Ré acreditar que o medidor 

havia sido adulterado. Impugnou o TOI pela via administrativa. Repisou que 

o motivo da queda no faturamento das contas deu-se pelo fato do ar 

condicionado ter ficado desligado por quase um ano. Diante do exposto, 

requereu: 1) a concessão e confirmação de tutela antecipada para que a 

Ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica e deixe 

de cobrar o valor indicado no TOI; 2) o recebimento de indenização por 

danos morais. Em sua defesa, a concessionária suscita preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da matéria e 

necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta inexistência de 

falha na prestação do serviço, legalidade do TOI, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e inocorrência de danos morais. Recurso 

inominado da ré, repisando a preliminar suscitada, e, no mérito, reforçando 

os argumentos da contestação, requerendo a reforma integral do decisum 

e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. É o relatório. 

Passo a votar. A sentença vergastada merece reforma. Com efeito, alega 

a autora que as faturas de cobrança pelo serviço prestado pela 

concessionária são exorbitantes e incompatíveis com sua média de 

consumo, existindo problemas na rede de responsabilidade da ré. Por sua 

vez, a ré sustentou que os valores cobrados estão corretos, eis que 

representam o real consumo da autora. É de se destacar que os 

documentos de fls. 30/32 demonstraram que, por um longo período, o 

faturamento se mostrou diminuído, não se podendo aferir com precisão se 
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houve irregularidades ou defeitos no medidor capazes de alterar a 

medição real ou, até mesmo, se a queda do consumo deu-se em razão do 

desligamento do aparelho de ar condicionado mencionado na inicial. 

Assim, a averiguação do verdadeiro consumo da unidade da autora, na 

espécie, se revela matéria complexa, ante a necessidade de realização de 

perícia técnica, incompatível como o rito dos Juizados Especiais, devendo, 

portanto, ser acolhida a preliminar de incompetência do Juizado, com 

extinção do feito. Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO 

ao recurso da ré para cassar a sentença e JULGAR EXTINTO O FEITO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c 267, 

VI, do CPC. Sem honorários por se tratar de recurso com êxito. É como 

voto. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017. (TJ-RJ - RI: 

00003271120178190012 RIO DE JANEIRO CACHOEIRAS DE MACACU J 

ESP ADJ CIV, Relator: FLAVIA DE AZEVEDO FARIA REZENDE CHAGAS, 

Data de Julgamento: 25/10/2017, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI 

ESP CIVEIS, Data de Publicação: 27/10/2017). (grifei e negritei). 

DISPOSITIVO PELO EXPOSTO, nos termos do artigo 64 do Código de 

Processo Civil Brasileiro, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, face a necessidade de produção de 

prova pericial. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO 

que o feito seja remetido à uma das varas cíveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. WANESSA 

MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de dezembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO PONTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES CUIABA TOTAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000762-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FABIO ANTONIO PONTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES CUIABA TOTAL 

LTDA - ME Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO Ausente 

questões preliminares, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, 

a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação 

ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para 

CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar em 

virtude de protesto indevida, visto que teria quitado todos o ultimo boleto 

que se anexa comprovante, no valor de R$ 291,67 (duzentos e noventa e 

um reais e sessenta e sete centavos), cujo vencimento ocorreu em 

04/06/16, e fora pago antecipadamente em 31/05/2016. Assim, alega que a 

cobrança é ilegítima, bem como o protesto. Que a requerida já havia até 

mesmo se comprometido em enviar carta de anuência para apresentar 

junto ao cartório, porem não o fez. Em seus pedidos ainda requer a 

devolução de cheques que teriam sido caução na negociação entre as 

partes. A tutela pleiteado fora deferida (ID 1414126), e efetivamente 

cumprida conforme informações acostadas junto a contestação. A 

empresa reclamada nega as disposições, informa que o comprovante 

anexo pelo reclamante fora pela permuta de 23/05/2016, e que restou 

algumas mercadorias recolhidas posteriormente, sendo de R$ 144,08 

(cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), com vencimento em 

08/06/2016; e R$ 239,46 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis 

centavos), vencimento em 22/06/2016, o qual fora protestado. Assim, a 

reclamada aduz que além do comprovante apresentado pelo autor, ainda 

havia debito, e desta forma o protesto seria legitimo, ante o seu não 

pagamento. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico 

que embora faça menção na peça contestatória da legitimidade do 

protesto, a ré não juntou ao processo prova a licitude alegada. Limitou-se 

a apresentar os boletos, porem não há qualquer prova de que realmente 

houve tal permuta com o autor, vez que este alega ter encerrado o 

contrato com a requerido no final de maio/2016. No entanto, há prova nos 

autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome protestado, cuja 

inclusão deu-se em 01/07/2016, e que alega ter total desconhecimento da 

suposta dívida. Deste modo, declaro a inexigibilidade dos débitos, 

ratificando a liminar já deferida, confirmando por sentença a baixa do 

protesto, visto a reclamada não ter logrado êxito em provar a licitude da 

manutenção da cobrança. Em se tratando do chamado moral presumido, 

como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção 

ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 
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cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No entanto, quanto 

aos demais pedidos no autor, no que tange a devolução de cheques, 

tenho que não houve prova da entrega efetiva da referida caução, 

impossibilitando que este juízo determine tal devolução dos títulos. Ainda 

que se considere a inversão do ônus da prova, inverter tal ônus seria 

considerado as denominadas provas diabólicas, incabíveis o presente 

caso. Desta forma, tal ônus ficou na incumbência do autor, que não logrou 

êxito. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Confirmo por sentença a tutela deferida 

em seus exatos termos. Declaro ainda, a inexistência do débito da parte 

autora com a ré descrito na inicial e debatidos neste processo, bem como 

o cancelamento do protesto. Defiro os benefícios da justiça gratuita para a 

parte autora. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de 

dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 473-05.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733, Paulo Henrique de Souza - OAB:/MT -15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no pçrazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

Certifico que nesta data compareci na fazenda São Luiz II, localizada na 

BR 070, Primavera do Leste/Campo Verde, Km 308, acompanhado pelo 

colega oficial de justiça Jeova e do advogado da parte autora, Paulo 

Henrique de Souza - OAB 15285, mas não foi possível cumprir a medida 

de arresto de bens do devedor porque a fazenda está arrendada para 

outras pessoas, segundo os funcionários. Eles também nos mostraram 

umas máquinas bem velhas, aparentemente sem valor nenhum, dizendo 

que era a única coisa conhecida no local de propriedade do devedor 

Vilson Luiz. O advogado bem ciente ficou de toda a situação. Juranir 

Gonçalves Nunes oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Ausiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78332 Nr: 304-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edesvaldo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 123 procedo a intimação 

das partes para manifestarem-se acerca do docmenrosa acostado nos 

autos mpor derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 517-58.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleclistone Vieira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que propcedo a intimação da partet ré, através de seu 

advogado, para n o prazo legal, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68893 Nr: 1618-33.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63292 Nr: 1453-54.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Rocha Lima Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo
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Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 1030-21.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaudência Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni, Leandro de Souza 

Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as prtovas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72929 Nr: 2126-42.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77029 Nr: 1966-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Torquato Paredes Sobrinho, Demésio 

Maia, Maria Maia Torquato Paredes, Thereza Fontana Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Baldani - 

OAB:SP-33.788, Ademar Fernando Baldani - OAB:SP-141.254, 

Fabiano de Almeida - OAB:SP/139.962

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 112v, procedo a 

intimação da parte autora, para em 15 (quinze) dias apresentar as 

alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 691-67.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson José Rezende, Eneida Augusta Soares Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Lacerda Lima - 

OAB:14160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:MT/16.875

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65917 Nr: 66-33.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ribeiro Vilela, Espólio de Lucas Ribeiro 

Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contyrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73843 Nr: 456-32.2017.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Soares Farias, José Ronaldo Soares Farias, 

Rosangela Soares Farias, Solange Soares Farias, Euclides Farias Filho, 

Vilmar Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciolina Soares Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

20461852187, Rg: 0362833-7, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79775 Nr: 981-77.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdF, EWdFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELLYAN WILLIAN DA FONSECA FREIRE, 

Filiação: Darcy Ramos da Fonseca e Edisson de Oliveira Freire, data de 

nascimento: 14/07/2000, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), 

Telefone 66 96499898 e atualmente em local incerto e não sabido JULIANA 

RAMOS DA FONSECA, Filiação: Antônio Cândido da Fonseca e Guiomar 

Ramos da Silva. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para que fique ciente da decisão proferida nos autos.

Despacho/Decisão: VISTO,Trata-se de auto de apreensão em flagrante do 

adolescente ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE, brasileiro, 
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solteiro, desempregado, nascido aos 14.07.2000, filho de Edisson de 

Oliveira Freire e Darcy Ramos da Fonseca, residente e domiciliado à Rua 

João Ribeiro Vilela, nº 17, Santa Luzia, Poxoréu/MT, pela prática, em tese, 

de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 14, da Lei nº 

10.826/2003.Em apertada síntese, denota-se das declarações colhidas na 

Delegacia de Polícia que o adolescente foi apreendido após a polícia militar 

o ter encontrado portando uma arma de fogo, que segundo alega, foi 

comprada para sua segurança pessoal.É a síntese do 

necessário.DECIDO.Por primeiro, vislumbra-se, que o menor apreendido foi 

encaminhado à Delegacia de Polícia e ouvido pela Autoridade Policial, na 

sequência legal, condutor, testemunhas e adolescente, estando o 

instrumento devidamente assinado por todos, bem como que foram feitas 

as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais.Outrossim, 

foram observados os incs. LXII e LXIII, do art. 5º da Constituição Federal, 

comunicada a apreensão e o local onde se encontra ao Juiz competente e 

facultada a comunicação à família do adolescente ou à pessoa por ele 

indicada, sendo-lhes assegurada assistência de advogado.Ademais, 

denota-se que o menor foi entregue a seu representante legal, conforme 

termo de entrega subscrito por esse e pela autoridade policial.Verifica-se, 

portanto, que o auto de apreensão em flagrante de ato infracional lavrado 

em desfavor do menor não apresenta qualquer vício, sendo lavrado com 

observância aos rigores legais, e estando assegurado ao próprio, as 

garantias constitucionais pertinentes ao caso em particular.Desta feita, 

não apresentando o auto qualquer ilegalidade tem-se que não é o caso de 

relaxamento da apreensão, razão pela qual a tenho como regular, e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o auto de apreensão em flagrante lavrado em 

desfavor de ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE.No mais, 

CERTIFIQUE-SE quanto a distribuição do boletim do ato infracional.Após, 

AGUARDE-SE a propositura da respectiva representação pela prática de 

ato infracional, procedendo-se com os necessários traslados. Por fim, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 15 de dezembro de 2018

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71304 Nr: 1204-98.2016.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSL, KHdSL, MAdSL, Marta Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André da Silva Leitão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

06056499367, Rg: 043112092011-9, Filiação: Maria das Graças Alves dos 

Santos e Pedro Ramos dos Santos, data de nascimento: 15/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Sítio Novo-MA, convivente, do lar, Telefone 66 

99717 8821. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 15 de Agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 05 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71434 Nr: 1282-92.2016.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Menezes Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN MENEZES CASTRO, Cpf: 

04738779109, Rg: 2395130-3, Filiação: Maria Aparecida de Castro e João 

Jose Menezes Ribeiro, data de nascimento: 23/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Pocone-MT, Telefone 99638-0223. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

representação para CONDENAR o representado WILLIAN MENEZES 

CASTRO ao pagamento de três (03) salários mínimos, nos termos do art. 

12, da Portaria nº 02/2014-IJ, devendo a quitação dar-se exclusivamente 

através de depósito na conta do fundo gerido pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 214, da Lei nº 

8.069/90, ficando registrada a possibilidade de parcelamento da sanção 

em até seis (06) frações.SEM custas, conforme dicção do art. 141, § 2º, 

da Lei nº 8.069/90.EXPEÇAM-SE as comunicações necessárias. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes em 15 (quinze) 

dias, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o 

art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 05 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72383 Nr: 1812-96.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCCdS, ACX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELEN CRISTINA CARDOSO DE 

SOUZA, Cpf: 05423410185, Rg: 2227511-8, Filiação: Edivania Crdoso dos 

Santos e Suelves Carlos Gomes de Souza, data de nascimento: 

12/01/1995, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 66-9932.0803. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

exequente para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro 

no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Sem custas processuais.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 08 de Agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 05 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27606 Nr: 1514-51.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Francisco Nunes, José Francisco Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. FRANCISCO NUNES, CNPJ: 

05043170000177 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

FRANCISCO NUNES, Cpf: 00456344160, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. FRANCISCO NUNES e JOSÉ 

FRANCISCO NUNES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA Nº 20095771, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20095771/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/11/2009

 - Valor Total: R$43.176,37 - Valor Atualizado: R$43.176,37 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 1514-51.2009.811.0014 (Código 

27606)VISTO,Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação 

dos executados, motivo pelo qual o exequente postula seja realizada a 

citação por edital deste. (fl. 81).De fato, evidencia-se que desde o 

ajuizamento da ação, nos idos de 2009, se tem diligenciado com vistas a 

localizar os sobreditos executados, a fim de realizar a escorreita citação 

pessoal do mesmo, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.Nesse 

cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual preconiza 

que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a verificação 

de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou incerto, ou, 

ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, incerto ou 

inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.Destarte, CITEM-SE os 

executados J. FRANCISCO NUNES, CNPJ: 05.043.170/0001-77 e JOSÉ 

FRANCISCO NUNES, CPF: 004.563.441-60 por edital, com prazo dilatório 

de 30 (trinta) dias, para, querendo, contestarem a ação.Se transcorrido o 

prazo in albis, NOMEIO, desde já, o advogado ADRIANO SOUZA PAULINO 

- OAB/MT 16.689, para funcionar nestes autos como curador especial dos 

executados (NCPC, art. 72, II, segunda parte).Por fim, INTIME-SE, 

pessoalmente, o causídico para, em cinco (05) dias, manifestar-se nos 

autos se aceita a nomeação, ficando consignado que no caso de 

aceitação lhe serão devidos honorários correspondentes a 03 URH, em 

conformidade com a Tabela da OAB/MT, devendo o mesmo apresentar 

embargos à execução, no prazo legal.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 04 de outubro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68074 Nr: 1237-25.2015.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilia Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71920 Nr: 1551-34.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Maria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62773 Nr: 1015-28.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Varanda Ltda, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a da parte autora, pçara no prazo legal, promover 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75013 Nr: 1058-23.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalo Pereira de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a da parte autora, para no prazo legal, promover 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20002 Nr: 2112-44.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeslayne Magalhães Valente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Romão Matias 

Fernandes - OAB:PR/ 13.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquimaneto dos 

Autos pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944 Nr: 573-24.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogenes D. D. G. Prates - 

OAB:12434/MT, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

Certifico e dou fé, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que DEIXEI de 

efetuar o devido cumprimento deste, haja vista a ausência da 

comprovação do pagamento da diligência para a efetivação do ato. 

Pox.:07.12.2018.(a Celles P. Sousa

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69896 Nr: 401-18.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA SANTOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se promovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71750 Nr: 1461-26.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79196 Nr: 702-91.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laís da Silva Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Primavera do Leste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Lima Vieira - 

OAB:OAB/MT 24653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, Daniela Cabette de 

Andrade - OAB:OAB/MT 9889-B

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67803 Nr: 1085-74.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SAR, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivia Maria Lima Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 22.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se promovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68826 Nr: 1587-13.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Certifico que procedo a intimação da das partes do retorno dos autos a 

este juízo

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte autora, para 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77713 Nr: 2344-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se promovendo regular andamento no feito. " Certifico e dou fé, 

eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que DEIXEI de proceder a CITAÇÃO 

da parte requerida, bem como a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

neste, pelo o fato de ter sido informado pela a “Sª Paula”, que se 

apresentou como esposa do requerido, que após um desentendimento que 

tiveram, este mudou-se para a cidade de Primavera do Leste – MT há 

aproximadamente 06(seis) meses, no endereço a seguir descrito: Rua 

Rondonópolis, nº 602, Centro. Pox.: 20.02.2018. (a) Celles P. Sousa. Obs.: 

Os valores de custeio da diligência não foram pagos.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74254 Nr: 677-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025
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 Certifico que procedo a intimação da parte ré através de sweu advogado, 

para no prazo legal, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64738 Nr: 1090-33.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado, Dr Fabiano Dalloca de Paula, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), acerca da certidão juntada nestes autos a seguir transcrita: 

"Certifico que em cumprimento a carta precatória retro, diligenciei ao 

endereço indicado(Cadeia Pública Feminina) e ali, estando procedi a 

intimação da ré Valdirene Alves de Oliveira de todo o conteúdo do 

mandado, tendo esta informado ter constituído advogado Dr Fabiano de 

Primavera do Leste/MT, para patrocinar sua defesa." para, que informe se 

é o advogado da ré nestes autos, e em caso positivo para que se 

manifeste na forma do artigo 422 do CPP, observando o prazo legal de 

5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTOS.

Cuida-se o petitório de fls. 230/231 de pedido formulado pela requerida 

MARLY BONIFÁCIO DA SILVA almejando sejam fixados os dias em que a 

menor K. P. dos S. ficará sob sua guarda no período de férias escolares.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo parcial 

deferimento do pleito, uma vez que ainda não juntado aos autos o relatório 

médico psiquiátrico.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De fato, e conforme já consignado nos autos outrora, a convivência entre 

mãe e filha é imprescindível para o desenvolvimento saudável da menor, 

constituindo, inclusive, um direito dessa.

Todavia, e nos termos pontuados pelo parquet, a permanência da infante 

sob a guarda irrestrita da requerida ainda não se mostra medida 

adequada, mormente pela ausência do laudo médico psiquiátrico atestando 

a capacidade da demandada para os cuidados com a incapaz.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 230/231 para 

autorizar que na última semana das férias escolares a menor fique sob os 

cuidados de sua genitora durante o período diurno, devendo retornar à 

residência de seu genitor, ora requerente, até as 18h00min de cada dia.

Registra-se que tal deliberação não prejudica o direito de visitas já fixado 

por este juízo às fls. 218.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78389 Nr: 331-30.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-64.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT0003321A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (EXECUTADO)

JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO VISTOS. Considerando o 

certificado retro pela Sra. Gestora, DEFIRO o pedido constante da 

manifestação nº 16005129 e, por corolário, AUTORIZO a expedição de 

novos ofícios requisitórios, observando o teto estabelecido pela legislação 

municipal, bem como a individualização da obrigação principal e da verba 

honorária. Intimem. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 14 de dezembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 38-94.2017.811.0014

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alex Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diandra Pereira da Cunha, Murilo Oliveira 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e em cumprimento às 

determinações da Ordem de Serviço/Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes para apresentarem memoriais finais 

no prazo legal.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000456-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000456-21.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GILMAR DOS 

SANTOS PEREIRA Vistos. Considerando que fora determinado, em sede 

de agravo de instrumento, decisão id 17037059, o sobrestamento da 

decisão liminar, determino seja a parte autora intimada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover a restituição do bem a parte requerida. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro-MT, 12 de 

dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000520-31.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GOMES DA COSTA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000520-31.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: OZEMAR RIBEIRO DIAS INVENTARIADO: APARECIDO 

GOMES DA COSTA Visto. Considerando que a Defensora Pública que atua 

nos interesses da parte autora se encontrava em gozo de férias e 

atualmente em usufruto de licença prêmio, nomeio, como defensora dativa 

da parte autora, a Dra. JHANYLEYNE FURLAN SORTI, cujos honorários 

serão arbitrados ao final da ação. Assim, intime-se pessoalmente a nobre 

advogada da presente nomeação, bem como para manifestar-se nos 

termos da decisão id 15263600. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

São José do Rio Claro – MT, 22 de novembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000305-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000305-55.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: JOAO APARECIDO DA SILVA 

Visto. A parte autora apresentou embargos de declaração com efeitos 

infringentes (id. 13979854) em relação a decisão id 13857600. Tendo em 

vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará na 

modificação da decisão embargada, intimem-se a embargada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para decisão. 

Sem prejuízos, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação à contestação e ainda apresentar resposta, à 

reconvenção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro – MT, 22 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000305-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000305-55.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: JOAO APARECIDO DA SILVA 

Visto. A parte autora apresentou embargos de declaração com efeitos 

infringentes (id. 13979854) em relação a decisão id 13857600. Tendo em 

vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará na 

modificação da decisão embargada, intimem-se a embargada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para decisão. 

Sem prejuízos, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação à contestação e ainda apresentar resposta, à 

reconvenção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio 

Claro – MT, 22 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000609-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. A. D. P. (EXEQUENTE)

T. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000609-54.2018.8.11.0033. EXEQUENTE: LUCAS GABRIEL ALMEIDA DE 

PAULA, TATIANA DE ALMEIDA EXECUTADO: LOURIVAL DE PAULA Vistos 

Os presentes autos tramitaram, inicialmente, na Comarca de Vilhena/RO 

(3.ª Vara), que diante da mudança de endereço da parte autora para o 

município de Nova Maringá/MT, declinou a competência para esta 

Comarca. Observado que naquela Comarca a parte exequente era 

defendida pela Defensoria Pública. Assim, considerando o encerramento 

das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, conforme ofício n.º 

145/2018 – DPMT/SJRC, datado de 12 de dezembro de 2018, nomeio ao 

exequente, como defensora dativa, a advogada militante nesta Comarca 

Dra. MICHELE ACOSTA SILVA. Assim, intime-se a advogada ora nomeada, 

pessoalmente, acerca da presente decisão, bem como para manifestar-se 

acerca da certidão id 17038669. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

São José do Rio Claro - MT, 14 de dezembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000309-92.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA RÉU: BRADESCO LEASING 

S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a 

pertinência delas, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos 

para prolação do despacho saneador ou eventual julgamento antecipado 

da lide. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro - 

MT, 06 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000309-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000309-92.2018.8.11.0033. 

AUTOR(A): ADRIANO MIGUEL VIEIRA ROSA RÉU: BRADESCO LEASING 

S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a 

pertinência delas, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos 

para prolação do despacho saneador ou eventual julgamento antecipado 

da lide. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro - 

MT, 06 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000754-13.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANCARLOS BAVARESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

J O S É  D O  R I O  C L A R O  S E N T E N Ç A  P R O C E S S O: 

1000754-13.2018.8.11.0033. REQUERENTE: INGREDION BRASIL 

INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA REQUERIDO: GIANCARLOS 

BAVARESCO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS proposta por INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS 

LTDA. (“INGREDION”), em face de GIANCARLOS BAVARESCO 

(“GIANCARLOS”), ambos qualificados. Em síntese, pretende a parte autora 

a obtenção de provas para elucidar fatos aptos a determinar a propositura 

de eventual ação judicial e/ou justifica-la, por meio de realização prova 

documental e pericial, consistente em exibição de Escriturações 

Contábeis; Escriturações Digitais e Notas Fiscais eletrônicas, no ambiente 

nacional, referente às empresas: NSC PARTICIPAÇÕES LTDA., NOSSA 

SENHORA DO CARMO AGRONEGOCIOS LTDA., GAB PARTICIPAÇÕES 

LTDA. e FSA ARMAZENS GERAIS LTDA., empresas que o requerido 

integra o quadro societário, requisição à Secretaria da Fazenda do Estado 

do Mato Grosso para que apresente os documentos contábeis 

relacionados às empresas, supramencionadas, e ainda, a juntada de 

Notas Fiscais emitidas no período de 01.01.2016 até 30.06.2017 e prova 

pericial. Para tanto, a autora afirma que ter firmado com o requerido 

contrato de compra e venda de milho “waxy” a ser produzida na safra 

inverno de 2016, tendo o requerido se comprometido a plantar milho do tipo 

“Waxy” em 1.724 ha (mil setecentos e vinte e quatro hectares) na Safra 

de Inverno de 2016, e vendê-lo a autora ao preço de R$ 23,50 por cada 

saca. Contudo o requerido, findada a safra, não teria efetuado a entrega 

do milho, na forma acordada, arguindo que dadas as condições climáticas 

a produção foi inexitosa. Todavia, o autor suspeita que o requerido, em 

descumprimento contratual, vendeu a produção à terceiros. Com a inicial 

juntou os documentos, conforme se vê dos Id’s anexos. É o breve 

relatório. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS, tendo as partes acima qualificadas. De início, 

cumpre ressaltar que a medida pleiteada tem amparo legal disciplinado no 

artigo 381 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 381. A 

produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja 

fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. A produção antecipada 

de provas está disciplinada nos arts. 381 e 383 do Código de Processo 

Civil e é possível que qualquer interessado ingresse com esta ação com o 

objetivo de produzir qualquer meio de prova. Trata-se, na realidade, de 

uma ação probatória autônoma onde se produz uma prova antes do 

processo principal sem a necessidade de comprovar o periculum in mora. 

Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de 

direito processual civil, volume único, 2016, p. 676/677) ensina: "Ainda que 

tenha efetivamente perdido a natureza cautelar, o art. 381 do Novo CPC 

mantém em seu primeiro inciso o periculum in mora típico das cautelares 

probatórias, ao prever ser cabível a antecipação da prova quando houver 

fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação. O legislador se valeu 

do requisito consagrado no art. 849 do CPC/73 para a produção 

antecipada de prova pericial". Em outras palavras, o pleito deverá ser 

deferido quando houver fundado receio de que venha tornar-se 

impossível a constatação de certos fatos na pendência da ação, nos 

termos do citado art. 381 do CPC. Todavia, esta não é a situação do caso 

em estudo, pois não existe qualquer elemento que faça crer que a prova 

documental ou pericial que os requerentes pretendem ver antecipada vá 

se perder ou se tornar impossível de realizar no curso da ação que 

pretende propor. Narrou a parte autora na exordial a presença de fortes 

indícios de que o requerido teria comercializado a terceiros a safra inverno 

2016, que deveria ser destinado ao autor. Os documentos pleiteados são 

públicos e nada indica tenha ocorrido a recusa dos órgãos competentes 

em fornecê-los ao autor. Não demonstrado, de outro lado, qual a 

efetividade da perícia reclamada, haja vista o lapso decorrido desde a 

alegada plantação de milho (descumprimento contratual), cujas extensões 

da área poderão ter mudado, e não mais refletir a realidade vivenciada 

quando do ventilado descumprimento contratual, sem falar na 

recomendada rotação de cultura. Assim, não inferida qual a necessidade 

de averiguar, qual extensão da área seria destinada ao cultivo de milho 

e/ou outras culturas. Desse modo, considerando que os documentos 

pleiteados poderão ser obtidos sem a necessidade chancela judicial, já 

que não demonstrada a recusa dos órgãos competentes em fornecê-los 

ao autor, e existindo a impossibilidade de obter o resultado pretendido com 

a perícia requerida, aliada a inexistência de risco de desaparecimento do 

suporte fático para a prova objeto do pedido capaz de justificar a sua 

antecipação, evidente a falta de interesse para propositura do feito. Com 

estas considerações, INDEFIRO a petição inicial com fundamento no artigo 

330, I do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

código. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e proceda com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 04 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000502-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MATEUS CRIVELETTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que efetue o 

pagamento da diligencia complementar do oficial de justiça conforme 

requerido: " DILIGENCIA COMPLEMENTAR DEVIDA: Por fim, cabe 

asseverar que a diligência inicialmente depositada (R$ 30,00) mostrou-se 

insuficiente, eis que para cumprimento do ato foi necessário este Oficial 

diligenciar até a MT-249, tendo percorrido para tanto um total de 160 km 

(ida e volta). Assim, conforme Portaria n.º 035/2013-DF desta Comarca, 

ciente de que as diligências a serem realizadas na zona rural foram 

fixadas no valor de R$ 2,50 o quilômetro rodado, resta devido em favor 

deste meirinho a complementação de R$ 370,00 (R$ 2,50 x 160 km = R$ 

400,00 – R$ 30,00 já depositados). Desta forma, requeiro à Vossa 

Excelência que promova, desde já, a intimação da parte interessada 

fixando-lhe prazo para realização (e comprovação nos autos) do depósito 

c o m p l e m e n t a r  i d e n t i f i c a d o  ( n ú m e r o  d o  p r o c e s s o - 

1000502-10.2018.8.11.0033) referente à diligência complementar retro 

indicada (R$ 370,00), e, assim que houver o pagamento, que a quantia 

correspondente seja repassada/transferida a este meirinho. "

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000571-42.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT0018786A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDURDO TONELLI COBO (REQUERIDO)

SUSANA TODESCHINI ROVERI SISTI (REQUERIDO)
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ESSENCIALL BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO R IO  CLARO DESPACHO PROCESSO: 

1000571-42.2018.8.11.0033. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ESSENCIALL BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA, SUSANA TODESCHINI ROVERI SISTI, CARLOS EDURDO TONELLI 

COBO Vistos. Considerando que até a presente data o exequente não 

promoveu o recolhimento das guias de distribuição da presente carta 

precatória, conforme certidão retro, intime-o para que promova o 

respectivo recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Se recolhida, o que deverá ser certificado, 

cumpra-se a carta precatória, servindo-se de sua cópia como mandado. 

Após, devolva-se à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José do Rio Claro – MT, 29 de novembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28465 Nr: 2344-23.2010.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES - OAB:14255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATEIFUNDAMENTO E DECIDO.Quando um bem do acervo hereditário 

deixa de ser partilhado, por ocasião do inventário, os sucessores devem 

reativar o procedimento, mais adiante, objetivando a sobrepartilha. O 

Código Civil brasileiro (art. 2.021) permite a sobrepartilha, condicionando-a 

a situações bem definidas, quais sejam: a) bens remotos; b) bens 

litigiosos; c) bens de liquidação morosa ou difícil. Além destas três 

hipóteses, ficam também sujeitos a sobrepartilha (art. 2.022) os bens 

sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência 

após a partilha (grifei).A Sobrepartilha ou a partilha adicional é uma nova 

partilha de bens que, por razões fáticas ou jurídicas, não puderam ser 

divididos entre os titulares dos direitos hereditários. Constitui-se em uma 

nova partilha, nos mesmos autos, sobre qualquer bem do espólio que 

deveria ter vindo à partilha inicial, mas, entretanto, por alguma razão, não 

veio, não importando a causa dessa omissão, sendo este seu objeto. Tem 

como finalidade não retardar a partilha dos bens líquidos, certos e 

presentes, trazendo aos herdeiros uma conveniência, uma tranquilidade 

para que estes ponham fim às indivisões em momento oportuno.No caso 

em análise, considerando que se trata de valores referentes à precatórios 

requisitórios que a inventariante e herdeiros tiveram ciência após a 

sentença proferida nos presentes autos, bem como o fato que já constam 

nos autos manifestação da inventariante e herdeiras pleiteando a 

liberação dos competentes valores, apresentando, inclusive, as 

informações bancárias para tanto, medida de rigor é deferir a 

sobrepartilha, nos moldes como apresentado à fl. 84, expedindo-se, por 

sua vez, os competentes alvarás de levantamento.Sem prejuízos, 

proceda-se com a anotação do causídico da autora na capa dos autos e 

no sistema informatizado Apolo, tendo em vista os instrumentos de fls. 

79/83.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 14 de dezembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 2484-91.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JR. GONÇALVES - 

OAB:8787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10.961/MT, SOLEICA F. DE GOES F. DE LIMA - OAB:4049

 Visto,

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO 

DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, LUCIANA CORREIA LIMA 

FARIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, JUARÊS ANTONIO BATISTA AMARAL - 

OAB:2638/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado (a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234, §2º do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 668 Nr: 142-30.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VENÂNCIO, LUIZ CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Decisão de fls. 166, item b, requerendo o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73285 Nr: 2661-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83449 Nr: 2880-53.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS WILLIAN SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16358/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se nos autos acerca de fls. 10, item c, requerendo o que 

for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76115 Nr: 3817-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar regular prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76216 Nr: 3845-65.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MICHEL 

BARBOZA SLEDER - OAB:89364 PR, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:15120-A, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - 

OAB:36441/PR

 Vistos em correição.1. Diante da expressa discordância do credor quanto 

à oferta de bem à penhora e, atendendo a ordem de preferência inscrita 

no artigo 835, inciso I, do CPC, DEFIRO a pretensão formulada pela parte 

exequente à fl. 40, para determinação de constrição judicial, por meio dos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, 

bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem 

como veículos, além de cópia das três últimas declarações de imposto de 

renda da parte executada, vez que citado, não liquidou o débito.Com 

efeito, a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça, firmada em precedentes julgados sob o rito do art. 543-C, do 

Código de Processo Civil de 1973, assentou que a apreensão judicial de 

dinheiro, bens móveis e imóveis mediante os sistemas eletrônicos 

(Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), passou a ser medida 

primordial, independentemente da demonstração de necessidade de 

esgotamento de diligências relativa à inexistência de outros bens em nome 

do executado. .2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Restando exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao 

Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de 

todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema 

Bacenjud, para as providências pertinentes. Após, lavre-se o respectivo 

termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se a execução nos seus 

ulteriores termos.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso 

resultado dos Sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, requerendo o que 

entender de direito;c)Arquivem-se, em pasta própria, as declarações de 

ajuste anual dos executados, intimando-se o exequente e certificando-se 

a ocorrência, a teor do art. 477, da CNGC.d) Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.3. Publique-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 1052-22.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE 

COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869

 Vistos em correição.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime-se, via DJe, o advogado do embargado para, querendo, em 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fls. 

45/47.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2567-34.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, EBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, Cássia Bernadelli - OAB:27.436/B PR

 Vistos etc.1. Aprecio o pedido de fls. 301/302, sem a prévia manifestação 

das partes e do Ministério Público como determinado anteriormente, em 

virtude da urgência da medida nele reclamado (viagem agendada para 

amanhã – 15-12-2018).2. O estudo psicossocial de fls. 299/300 bem 

demonstra que a infante reside, atualmente, com a mãe/Requerente na 

casa da sua avó materna, e que está saudável, com constantes contatos 

com o Requerido/Genitor. Além disso, demonstra o estudo que “(…) a 

criança irá novamente passar as férias escolares na casa do pai 

[Requerido/Genitor]” (fl. 299-verso), o que revela que aparentemente 

inexistirão embaraços para a pretensão executória destes autos e o 

reclamo de fls. 301/302.3. Recebo, por isso, o Cumprimento de Sentença 

de Exigibilidade de Obrigação de Fazer, acostado às fls. 263, que será 

regido pelo disposto no artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se a Requerente/Executada para, assim que 

pessoalmente intimada, satisfazer a obrigação, permitindo que o Requerido 

possa levar sua filha, a criança Ester Braganholo Veiga (nascida em 

22-9-2011), até a sua residência e lá permanecer por 15 (quinze) dias 

neste mês de dezembro, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão da menor.b)Decorrido o prazo com ou sem manifestação da 

Executada, certifique-se, intime-se o(a/s) advogado(a/s) do Exequente e, 

em seguida, tornem-me conclusos.c)Ciência ao Ministério Público.Por 

medida de economia, celeridade e dada a urgência que o caso requer, 

cópia desta decisão servirá, desde já, como mandado de intimação para 

seu efetivo cumprimento, bem como de mandado de busca e apreensão 

acaso implementado qualquer óbice a retirada da criança pelo 

Requerido/Exequente/Genitor.4. Publique-se e cumpra-se.São José do Rio 

Claro, 14 de dezembro de 2018 (18h20min).Luis Felipe Lara de SouzaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63812 Nr: 1042-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDF, RADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por H. G. F., 

neste ato, representada por sua genitora Regina Aparecida de Freitas, em 

desfavor de JUARES JOSÉ VALENCIO FILHO.

Petição de fls. 56 postulando pela extinção da execução tendo em vista o 

pagamento do debito, estando satisfeita a obrigação.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 579 de 798



Manifestação do Ministério Público pela extinção do processo (fl. 59).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)

Na espécie, consoante demonstra a petição de fl. 56, subscrita pela parte 

credora, constata-se que o devedor pagou integralmente o valor referente 

ao débito executado nestes autos, de sorte que a extinção deste feito é 

de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63813 Nr: 1043-31.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDF, RADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por H. G. F., 

neste ato, representada por sua genitora Regina Aparecida de Freitas, em 

desfavor de JUARES JOSÉ VALENCIO FILHO.

Petição de fls. 45 postulando pela extinção da execução tendo em vista o 

pagamento do debito, estando satisfeita a obrigação.

Manifestação do Ministério Público pela extinção do processo (fl. 48).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)

Na espécie, consoante demonstra a petição de fl. 45, subscrita pela parte 

credora, constata-se que o devedor pagou integralmente o valor referente 

ao débito executado nestes autos, de sorte que a extinção deste feito é 

de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58438 Nr: 382-86.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS, ACMF, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Guarda proposta por ALTAMIR FLORES DOS 

SANTOS em desfavor de GIANI CAROLINA MILANDI.

 Decisão de fls. 31/32, proferida em 03.03.2016, concede a guarda 

provisória dos menores em favor do requerente e determinada a citação 

da requerida, a qual não foi localizada.

Intimado a manifestar-se nos autos, o advogado da parte autora não o fez, 

conforme certidão de fl. 46.

Instado pessoalmente, via mandado, para dar prosseguimento ao feito, o 

autor quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 50.

Em vista dos autos, o Ministério Público opinou pela extinção do processo 

sem resolução do mérito (fl. 52).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado, por não promover os atos ou diligências que lhe 

cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, devidamente 

intimada para manifestar-se nos autos para dar seguimento ao feito, 

quedou-se inerte. Circunstância essa a revelar o seu desinteresse no 

regular prosseguimento deste feito.

Destarte, este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o 

abandono do processo pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.

Sem custas, dado o autor ser beneficiário de justiça gratuita. Sem verba 

honorária.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70174 Nr: 1199-82.2017.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS, RVSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO 

- OAB:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.Custas e 

despesas processuais, acaso existentes, pela requerente (CPC/2015, art. 

90), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, 

§ 3º), ante a gratuidade da justiça concedida à parte autora. Sem verba 

honorária, uma vez que não houve citação, tampouco manifestação 

processual da parte requerida.Condeno a Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos defensores 

dativos nomeados, Dr. Bruno Carraro Lipori, OAB/MT 18.655 e Dra. Danielli 

Redivo, OAB/MT 17.898, verba honorária essa que fixo em 1 (uma) URH, 
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isto é, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos) para cada um, em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto 

da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 

4 de julho de 1994), e com o item 18.3 da Tabela XI (Advocacia no Juízo de 

Família e Sucessões) da Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. Expeça-se certidão 

de crédito advocatício em prol dos advogadas, nos moldes da 

CNGC/MT.Deixo de arbitrar honorários em favor da advogada subscritora 

da contestação e petição de fl. 56, visto não haver nos autos nomeação 

da causídica.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Intime-se.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e 

providências de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fls. 152 [citação por edital], diante do esgotamento 

das diligências para citação do executado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome do devedor, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, o prazo e o endereço da sede 

do juízo.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 3. Publique-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000841-66.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA KOAKOVSKI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT25016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000841-66.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Ação Revisional 

de Consumo de Energia Elétrica c/c Danos Morais Requerente: Ieda Maria 

Koakovski de Souza Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A Vistos em correição. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para, em 15 (quinze) dias, esclarecer o 

correto endereçamento da petição inicial, porquanto, na exordial, 

direcionou a demanda ao Juizado Especial Cível desta Comarca, contudo, 

fez distribuir eletronicamente o feito na Justiça Comum. 2. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. São José do Rio Claro, 17 de 

dezembro de 2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000680-56.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IDE GONSALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE CASTILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000680-56.2018.8.11.0033 SENTENÇA – SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO – EXTINÇÃO – DESISTÊNCIA – [10463] Vistos etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por IDÊ GONÇALVES GUIMARÃES 

em desfavor de JOSÉ EDUARDO DE CASTILHO, objetivando, no mérito, a 

reintegração com todos os frutos e rendimentos de 1.150 hectares (um 

mil, cento e cinquenta hectares), correspondentes a parte do imóvel rural 

denominado Fazenda Bom Sucesso, situada no município de Nova, 

registrado sob o n.º 3.550, às fls. 01F do livro n.º 2, do Cartório de 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, tendo como 

registro anterior a matrícula nº 17.432 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Diamantino/MT. Petição de ID 16313098, apresentada pela autora, 

informa a revogação integral da procuração outorgada aos advogados 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES e ADAIANE TONHÁ GALVÃO, a 

constituição de novos advogados e requer a desistência da ação. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. Porque ausente comprovante 

de citação, não resta alternativa senão homologar a postulação e extinguir 

o processo sem apreciação do mérito. 3. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 200, parágrafo único, e 485, VIII, ambos do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência da ação e, como tal, extingo o processo, sem 

julgamento de mérito. Custas e despesas processuais, acaso existentes, 

pela requerente (CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que 

não houve citação, tampouco manifestação processual da parte 

requerida. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, 

em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de 

estilo. Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Eletronicamente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-44.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CINCERO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-17.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010073-17.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARCUS 

HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVIANE REGINA CIGERZA 

- EPP DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos 

autos. Nada sendo postulado em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 

de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-23.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR GONCALVES SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias manifestar-se sobre o teor da 

r. certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 96/2018-CNPar -O Doutor Ivan Lúcio Amarante Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Vila Rica Estado de Mato Grosso, 

e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:1º) TORNAR sem efeito a portaria de nº. 93/2018-CNPar, 

disponibilizada por meio da edição de nº. 10395/2018, disponibilizado 

13/12/2018, publicado dia 14/12/2018;2º) NOMEAR JEFFERSON RODRIGO 

DOS SANTOS TRINDADE, matrícula n. 29513, portador do RG 1410216-1 

SSP/MT e CPF n. 003.407.491-05 para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, a 

partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Vila Rica, 19 de dezembro de 2018.Ivan Lucio 

Amarante -Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59220 Nr: 804-42.2017.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFOM, VFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12/2/2019, às 15:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63287 Nr: 2960-03.2017.811.0049

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SCHWINGEL - 

OAB:21.100/MT, MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63287

Vistos.

Trata-se de Pedido de Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizado por Maria Alice Gomes da Silva Souza em face de 

Orlene Porto da Silva, todas devidamente qualificadas na inicial.

 No despacho de fl. 28/28-v foi postergada a análise da tutela pretendida.

O Ministério Público em fl.29 manifestou pelo pedido de audiência de 

mediação e conciliação.

 Audiência redesignada para o dia 14 de dezembro de 2018, às 12h30mim.

Em petição de fl.35, a requerente manifesta pela desistência da ação.

É o relatório.

 Julgo.

Ante o pedido de desistência da presente ação, HOMOLOGO a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO extinto o 

pedido, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.

 Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do art. 98 do Novo 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revisão.

Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas anotações de estilo.

P. R. I. C.

Vila Rica/MT, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47480 Nr: 2705-83.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL COMANDOLLI, ZELANI ROSI COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MACIEL DE LIMA, ELIANE MACEDO 

BERNARDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ ÉBOLI - 

OAB:17133/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR XAVIER HOMAR - 

OAB:30.111/GO

 Adjudicação Compulsória

Processo: 2705-83.2013.811.0049 - Código: 47480

Vistos.

Considerando ser provável uma composição entre as partes, designo para 

o dia 18 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas (horário oficial de Mato 

Grosso), a audiência de Conciliação e, eventual saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 12 de dezembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1416-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42950 Nr: 225-36.2013.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO AURELIO SUDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 225-36.2013.811.0049 – Cód. 42950

ESPÉCIE: Procedimento cobrança Multa Jurado

REQUERIDO: KAYO AURELIO RODRIGUES SUDRÉ

INTIMANDO(A, S): KAYO AURELIO RODRIGUES SUDRE, brasileiro, 

casado, bancário, CPF: 022.966.891-75, RG 4620200 DGPC/GO.
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, O RECOLHIMENTO DA MULTA 

no importe de R$ 6.765,80 (seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença.

 Fica cientificado de que, para efetuar o pagamento, deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – OUTROS”, clicar no 

item “Multa – Processo Administrativo”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição 

– Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Patrícia Raquel S. M. Ferreira - Técnica Judiciária, digitei.

 Vila Rica - MT, 17 de dezembro de 2018.

Anoene Silva Magalhães Pereira - Gestora Adm. 3 - Responsável pelo 

CAA.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50286 Nr: 2269-31.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARAUJO DE LIMA, RONALDO 

CASSIANO DE SOUZA, TARCISIO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 IMPULSIONO os autos à defesa, para apresentação das alegações finais, 

no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59280 Nr: 2163-35.2018.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2163-35.2018.811.0035-ID-59280

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Maria Cícera da Silva Santos

PARTE RÉ: Edmundo dos Santos

CITANDO(A, S): Edmundo dos Santos, data de nascimento:16/11/1949, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/11/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se da AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO 

E PARTILHA DE BENS proposta por MARIA CICERA DA SILVA SANTOS, 

brasileira, casada, autônoma, portadora do Rg. 2628120-1 SSP/MT, e do 

CPF n.º 038.898.101-60, residente e domiciliada na Avenida Siqueira 

Campos, s/n, em frente a casa do Vanderlei Pedreiro, Bairro Boa 

Esperança, Alto Garças – MT em face de EDMUNDO DOS SANTOS, 

qualificação e atual endereço desconhecidos, alega a requerente, MARIA 

CICERA DA SILVA SANTOS que convolou núpcias com a parte contrária 

no dia 19 de dezembro de 1995, pelo regime de Separação de bens. 

Durante a união não adveio o nascimento de nenhum filho, bem como 

conforme afirmado, não há nenhum bem a partilhar, vez que não adquirir 

iram nenhum bem durante a união. A autora informa que dispensa 

alimentos e que voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, MARIA 

CICERA DA SILVA SOARES. Requerer que ao final, seja julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE a ação decretando o divórcio do casal, com a 

extinção do vínculo conjugal nos termos do artigo 226, §6º da Constituição 

Federal, averbando-se, por consequência, a Certidão de Casamento no 

competente Cartório, constando que a requerente voltará a utilizar seu 

nome de solteira, MARIA CICERA DA SILVA SOARES, a inicial foi recebida 

e determinou-se a citação editalícia.

DESPACHO: Vistos em correição.Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

LITIGIOSO E PARTILHA DE BENS promovida por MARIA CICERA DA SILVA 

SANTOS em desfavor de EDMUNDO DOS SANTOS. É o relatório. DECIDO. I 

– DO RECEBIMENTO DA INICIAL Por estarem presentes os pressupostos 

processuais e os demais requisitos legais, recebo a inicial e determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, por força do contido no art. 

189, II do CPC. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada de declaração de hipossuficiência, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

n°1.060/50.III – DA CITAÇÃO Cite-se o requerido, com as advertências 

legais, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que presente a 

hipótese do artigo 231, II, do Código de Processo Civil, observando-se o 

que dispõe o artigo 232 do mesmo códex. A PRESENTE DECISÃO VALE 

COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES.

Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 14 de dezembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59257 Nr: 2153-88.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Cezalpino Mendes Teixeira, Cezalpino 

Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o recolhimento da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

emissão de guias online. Diligência de Oficial de Justiça, para posterior 

cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59296 Nr: 2167-72.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEIET EMPREENDIMENTOS S/A;

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Silveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE FERREIRA SOUSA - 

OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o recolhimento da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

emissão de guias online. Diligência de oficial de Justiça, para posterior 

cumprimento desta missiva, sob pena de devolução sem a formalização do 

ato deprecado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59147 Nr: 2132-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

emissão de guias online. Diligência de Oficial de Justiça, para posterior 

cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47741 Nr: 829-97.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, ANDRÉ FORTINI MATEUS - OAB:17581/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, e condeno o réu CLEITON SILVA DE 

SOUZA, vulgo “Louco-Louco”, como incurso nas penas do art. 157, § 3º, 

inciso II, do Código Penal. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo 

diploma legal, passo à dosimetria da pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58724 Nr: 1973-72.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva, WESLEY PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY PINTO DA SILVA - 

OAB:25205/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 II– DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE Nomeio como inventariante dos 

bens deixados por IRENE PINTO DA SILVA, o requerente JOSÉ DA SILVA, 

que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes.III – DISPOSIÇÕES FINAIS 1 – Citem-se e os 

interessados não representados pelo mesmo patrono, se for o caso, bem 

como as Fazendas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 626), estas 

para que se manifestem sobre os valores do bem e podendo, se dele 

discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (CPC, art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente. Em relação à Fazenda Pública 

Estadual determino que esta carreie aos autos a certidão negativa de 

débitos em nome do de cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a 

Comarca de Alto Garças/MT não é próxima da capital o que gera custo 

para a emissão desta. A não apresentação desta certidão acarretará 

como aceita a certidão expedida pela SEFAZ através de portal eletrônico. 

2 – Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, intime-se a inventariante para prestar as 

últimas declarações e plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco 

que, inicialmente cabe a inventariante informa-lo, de modo que, se a 

Fazenda Pública concordar com o valor já apresentado, o cálculo do 

imposto terá este como parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública 

discorde do valor apresentado e apresentado outro, concordando com o 

valor a inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. 

Em não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 

- Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 

– Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.Ciencia ao MPELENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10431 Nr: 988-55.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

PAULO HUMBERTO MOREIRA LIMA - OAB:221274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do autor para que 

indiquem os dados bancários, para fins de futura expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59209 Nr: 2144-29.2018.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RICARDO SILVA GARCIA, Noemi 

Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de intimação dos herdeiros, por meio de guia a 

ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br, bem como, proceda ao preparo para a 

distribuição de CP com a mesma finalidade para os herdeiros residentes 

em outra comarca.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57754 Nr: 1618-62.2018.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA CLEMENÇA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1618-62.2018.811.0035-ID-57754

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ALZIRA CLEMENÇA DE SOUZA

PARTE RÉ: MARIA AMÉLIA DE JESUS, ou eventuais herdeiros 

(qualificação desconhecida), atualmente em local incerto e não sabido.

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião interposta por 
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ALZIRA CLEMENÇA DE SOUZA, brasileira, viúva, pensionista, portadora 

do Rg. 1255406-5 SSP/MT, e do CPF n.º 329.547.941-00, residente e 

domiciliada na Rua Dom Aquino, n.º 231 (em frente ao Rancho Mentel), Vila 

Mato Grosso, Alto Garças - MT, em face de MARIA AMÉLIA DE JESUS, ou 

eventuais herdeiros (qualificação desconhecida), atualmente em local 

incerto e não sabido. O objetivo desta demanda é obter o reconhecimento 

do domínio da área a seguir descrita, com a consequente declaração da 

aquisição originária da propriedade, em favor da autora, por meio de 

sentença, que servirá de título hábil para o registro no cartório de imóveis. 

Tem-se como base o transcurso do tempo, de posse mansa e 

incontestada 19 de fevereiro de 1997, ou seja, por mais de 20 (vinte) anos 

contínuos. As áreas que se buscam a declaração de usucapião são as 

seguintes: uma área de terras situada no perímetro urbano desta cidade e 

comarca, com a área remanescente de 629,00 m² (seiscentos e vinte e 

nove metros quadrados), dentro das seguintes limitações: frente para a 

Avenida n.º 14, com 18,50 metros; lado direito com a rua Dom Aquino, com 

34,00 metros, lado esquerdo com o lote C, com 34,00 metros, fundos com 

a parte vendida a Marlene Teixeira de Araujo, com 18,50 metros; sendo 

parte do Lote A, da quadra n.º 36, no centro, objeto n.º 01, da matrícula 

n.º 1.074, do Registro Imobiliário; Uma parte de terras situada no perímetro 

urbano desta cidade e comarca, com a área de 20x34 metros (vinte 

metros por trinta e quatro metros), iguais a 680,00m² (seiscentos e oitenta 

metros quadrados), com as seguintes limitações: frente para Avenida 14, 

com 20 metros, lado direito com o lote C, com 34 metros, lado esquerdo 

com o lote G, com 34 metros, e fundos com a parte vendida a Marlene 

Teixeira de Araújo, com 20 metros, sendo parte do lote E, da quadra n.º 

36, objeto do registro n.º 1, da matrícula n.º 2.949, do Registro Imobiliário 

desta cidade; uma parte de terras situada no perímetro urbano desta 

cidade e comarca, com área remanescente de 731,00m² (setecentos e 

trinta e um metros quadrados), dentro das seguintes limitações: frente 

para a Avenida n.º 14, com 21,50 metros, lado direito com o lote A, com 34 

metros, lado esquerdo com o lote E, com 34 metros e fundos com a parte 

vendida a Marlene Teixeira de Araújo, com 21,50 metros, sendo parte do 

lote “C”, da quadra 36, no centro, objeto da do registro imobiliário.º 2.949. 

A requerente, juntamente com o seu falecido esposo, senhor Profiro 

Fogaça de Souza, adquiriu os imóveis, dos herdeiros da senhora MARIA 

AMÉLIA DE JESUS. Contudo nunca registrou os imóveis, tendo em vista 

que não possui conhecimento da existência de inventário dos bens 

deixados pela senhora MARIA AMÉLIA DE JESUS. Desde a aquisição de 

boa fé, a declarante vem exercendo a posse mansa e pacífica 

ininterruptamente, sem oposição. Reafirmando que durante esse ínterim, a 

posse da autora nunca foi molestada ou ameaçada por terceiros, e agora 

vê-se na necessidade de documentar seu imóvel. Pelos documentos 

acostados alega a que resta claro que há mais de 20 anos a mesma 

exerce animus dominis na área em comento. Requer a parte autora a 

procedência da pretensão esboçada para ao final ser acolhida e 

declarada a aquisição da propriedade em favor do autor, por meio de 

sentença que se constituirá em título hábil para a transcrição no Ofício de 

Imóveis competente.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terras situada no 

perímetro urbano desta cidade e comarca, com a área remanescente de 

629,00 m² (seiscentos e vinte e nove metros quadrados), dentro das 

seguintes limitações: frente para a Avenida n.º 14, com 18,50 metros; lado 

direito com a rua Dom Aquino, com 34,00 metros, lado esquerdo com o lote 

C, com 34,00 metros, fundos com a parte vendida a Marlene Teixeira de 

Araujo, com 18,50 metros; sendo parte do Lote A, da quadra n.º 36, no 

centro, objeto n.º 01, da matrícula n.º 1.074, do Registro Imobiliário; Uma 

parte de terras situada no perímetro urbano desta cidade e comarca, com 

a área de 20x34 metros (vinte metros por trinta e quatro metros), iguais a 

680,00m² (seiscentos e oitenta metros quadrados), com as seguintes 

limitações: frente para Avenida 14, com 20 metros, lado direito com o lote 

C, com 34 metros, lado esquerdo com o lote G, com 34 metros, e fundos 

com a parte vendida a Marlene Teixeira de Araújo, com 20 metros, sendo 

parte do lote E, da quadra n.º 36, objeto do registro n.º 1, da matrícula n.º 

2.949, do Registro Imobiliário desta cidade; uma parte de terras situada no 

perímetro urbano desta cidade e comarca, com área remanescente de 

731,00m² (setecentos e trinta e um metros quadrados), dentro das 

seguintes limitações: frente para a Avenida n.º 14, com 21,50 metros, lado 

direito com o lote A, com 34 metros, lado esquerdo com o lote E, com 34 

metros e fundos com a parte vendida a Marlene Teixeira de Araújo, com 

21,50 metros, sendo parte do lote “C”, da quadra 36, no centro, objeto da 

do registro imobiliário.º 2.949.

DESPACHO: Vistos em correição. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita nos termos da Lei 1060/50 a requerente. Citem-se 

pessoalmente aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel (art. 246, 

§ 3º, do CPC). Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 257 do CPC), 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (art. 259, I, 

do CPC).Por via postal, intimem-se, para manifestar na causa em relação a 

(in)existência de interesse no caso em análise, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.Dê-se vista dos autos 

ao MPE. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Lener 

Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 17 de dezembro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-44.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Primeiramente, anote-se o necessário quanto à conversão do 

procedimento em cumprimento de sentença de acordo. Intime-se a parte 

executada, pessoalmente, para efetuar o pagamento da obrigação 

anteriormente entabulada entre as partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o art. 523 do NCPC ou 

oferecer bens a penhora suficientes a garantia da dívida. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 734-32.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Rodrigo de Oliveira 

- OAB:13645-SC

 Cód. nº 3123

DECISÃO

Chamo o feito à ordem.

Analisando detidamente os autos, constato através da manifestação de 

fls. 136, que a parte requerida comprovou a distribuição das Cartas 

Precatórias, para a oitiva das testemunhas na cidade de Lages/SC e 

Uberlândia/MG, sendo que as guias referente às custas foram pagas em 

20/07/2018, conforme comprovantes de fls. 136 e 138.

Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 135.

Aguarde-se o retorno das cartas precatórias.

Alto Taquari/MT, 14 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34080 Nr: 165-60.2015.811.0092
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 45, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio de 

seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 69, bem 

como requerer o que entender de direito para regular prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39796 Nr: 2109-63.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LUNARDI PERUCHI ME, Douglas 

Lunardi Peruchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na ref. 40, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3810 Nr: 607-12.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS, JAB, IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jonathã Cristian Santos Silva - OAB:15641/MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225MT, 

Silvia Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 3810

DESPACHO

Atendendo ao pedido de fls. 257/257, Vº, determino a suspensão da 

presente execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, com baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo 

Código de Processo Civil.

Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30676 Nr: 147-10.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 30676

DESPACHO

Atendendo ao pedido de fls. 75, determino a suspensão da presente 

execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, com 

baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo Código de 

Processo Civil.

 Alto Taquari/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 2447-03.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na ref. 15, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37409 Nr: 568-92.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcio Bonotto Lena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na ref. 34, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 578-68.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PROVIN – ME,, Elio Provin, DANIELA 

VALGOI PROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 
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mandado/certidão acostado aos autos na ref. 17, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30269 Nr: 1105-30.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Carlos Ribeiro Barros, Weverton Junior 

Conceição Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Junior Paes 

Ananias - OAB:MT/14.874

 Cód. nº 30269

DESPACHO

Arquive-se com as cautelas de estilo.

Alto Taquari/MT, 17 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 917-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO DOS SANTOS, Cpf: 

04207771999, Rg: 8.703.663-4, Filiação: Olivia Pereira dos Santos e João 

Domingues dos Santos, data de nascimento: 01/05/1983, brasileiro(a), 

natural de Ponta Grossa-PR, casado(a), controlador de pneus, Telefone 

66 9644-2917. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos do Processo de Código nº. 35490Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso.Réu(s): Renato dos Santos.SENTENÇAAção 

penal. Furto de objetos – provas fortes, seguras e harmônicas – 

procedência dos pedidos descritos na peça persecutória – 

condenação.Vistos.1. Trata-se de ação penal pública incondicionada 

deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

contra RENATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções penais do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal. I – 

Da conduta imputada ao réu.2. Noticia a peça persecutória que no dia 15 

de setembro de 2015, mediante abuso de confiança, o denunciado, 

subtraiu para si 02 (dois) pneus da marca Goodyear, Aro 295/80R22.5, n° 

19154109 e 19143733 pertencentes a empresa Julio Simões Logística 

S/A.3. Ressalta ainda, que o denunciado trabalhava na empresa Julio 

Simões Logística S/A, como controlador de pneus, e, aproveitando-se da 

confiança do cargo ofertado, furtou os referidos objetos.II – Da marcha 

processual.4. A denúncia foi recebida no dia 25/01/2016 (fl. 45).5. 

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 67), 

e posteriormente houve a designação de audiência de instrução e 

julgamento (fl. 69).6. Houve a realização de audiência de instrução e 

julgamento (fls. 88/92), na qual foram inquiridas duas testemunhas, bem 

como interrogado o acusado.7. O Ministério Público apresentou memoriais, 

requerendo a condenação do acusado (fl. 88/89).8. Por sua vez, a defesa 

pugnou pela absolvição do réu. Requerendo, ainda, subsidiariamente, em 

caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal, em regime 

inicial aberto (fls. 96/98).É o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.9. Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado RENATO 

DOS SANTOS diz respeito ao delito de furto qualificado previsto no artigo 

155, §4º, inciso II do Código Penal.III – Do delito de furto qualificado.10. Eis 

a legislação:“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 

móvel.Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”(...)Furto 

qualificado§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o 

crime é cometido:II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, 

escalada ou destreza; ”11. Observa-se que o fato narrado acima 

encaixa-se perfeitamente ao modelo descrito na norma incriminadora, 

motivo pelo qual permite um juízo de censura na conduta praticada pelo 

mesmo, impondo-se sua condenação.III.I – Da materialidade.12. A 

materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado ressurge 

incontestável através do boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de 

apreensão (fl. 12), auto de avaliação (fl. 30), auto de entrega (fl. 31), 

relatório conclusivo (fls. 36/37), bem como depoimento das testemunhas e 

interrogatório do corréu, em sede policial e judicial (fls. 13/14, 15/16, 17/18, 

19/20, 24/26) – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, 

narrada pelo membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as 

principais partes abaixo transcritas quando da análise da autoria 

delitiva.13. Assim, livre de dúvidas é a existência material dos fatos.III.II – 

Da autoria.14. Após análise do conjunto fático e probatório, estas colhidas 

tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a 

autoria delitiva está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de 

dúvida, na pessoa do acusado Renato dos Santos, vejamos:15. A 

testemunha Jefferson Antonio da Silva ao ser inquirido em juízo afirmou 

que comprou os pneus do acusado, corroborando as informações 

prestadas em sede policial, veja-se:“QUE é morador desta cidade; que é 

proprietário do caminhão (Bi trem) de placa KAM9274; Que o Interrogado 

informa que conhece a pessoa de Renato, o qual trabalha na Empresa 

Julio Simões, conheceu ele nesta cidade; que não se lembra a data certa, 

mas foi a mais mais ou menos dois meses atrás, na parte da tarde, se 

encontrava numa borracharia, saída para Alto Araguaia, nesta cidade, foi 

quando foi procurado pelo Renato, o qual lhe ofereceu dois Pneus Aro 

22.5, Pneus sem camara 295, dizendo serem semi novos, pelo valor de 

oitocentos reais (cada Pneu); que Renato lhe disse que os pneus eram de 

procedência., lhe pertencia, podia comprar sem medo; que perguntou ao 

Renato onde estavam os pneus, onde disse que os pneus se 

encontravam nas margens da Rodovia MT 100, saída para Alto Araguaia; 

Que o Interrogado informa efetuou o pagamento dos pneus ao Renato, 

antes mesmo de ver os mesmos; que ficou combinado que o Renato iria 

aonde estavam os dois pneus, local indicado pelo Renato; que 

compareceu no local e recebeu os pneus de Renato; que em poder dos 

pneus, pois os mesmos no seu caminhão; Que o Interrogado informa que 

na data de hoje, por volta das 10:00 horas, se encontrava numa Oficina, 

foi quando foi procurado pela Policia Civil, onde lhe perguntaram se tinha 

comprado dois pneus e posto no seu caminhão; que confirmou a compra 

dos dois pneus, foi quando ficou sabendo através dos policiais de que os 

pneus eram produtos de furto”. (fls. 22/23).16. O acusado Renato dos 

Santos, ao ser interrogado na seara extrajudicial (fls. 24/26), confessou a 

prática delitiva, in verbis:“Que reside nesta cidade; que trabalha na 

Empresa Julio Simões Logistica S/A, no cargo de controlador de Pneus; 

que a empresa tem sede na Rodovia MT 100, Km 60, Zona Rural, neste 

Município, saída para a cidade de Alto Araguaia-MT; Que o Interrogado 

informa que é ele que controla o estoque de pneus da empresa; Que o 

Interrogado informa que não se lembra da data certa, mas foi no decorrer 

do corrente ano, se apoderou de dois Pneus de Marca Goodyear, medida 

295/80, Aro 22.5, que se encontravam no estoque da empresa e vendeu 

para o senhor Jefferson Antônio da Silva, pelo valor de Oitocentos reais 

(casa pneu); Que o Interrogado informa que subtraiu os pneus das 

dependências da Empresa na hora do almoço, tirou os pneus na 

Camioneta da Empresa, a quem tem acesso; que pegou os pneus e levou 

para uma fazenda abandonada que fica no sentido a Alto Araguaia, onde 

guardou naquele local, onde ficou a espera do Jefferson, pois ficou 

combinado que ele entregaria os pneus para o Jefferson naquele local; 

que Jefferson, compareceu no local combinado, onde lhe fez a entrega 

dos dois pneus; que Jefferson lhe efetuou o pagamentos dos pneus 

depois que os pegou, um dia depois; Que o Interrogado afirma que 

Jefferson sabia que os pneus tinham sido subtraídos da Empresa Julio 

Simoes, pois disse para o mesmo; Que o Interrogado afirma que Jefferson 

lhe comprou os dois pneus e pois no caminhão dele; Que o Interrogado 

informa que na data de hoje, na parte da tarde, ficou sabendo que a Policia 

havia prendido o Jefferson e apreendidos os dois pneus; que telefonou 

para o Jefferson, no entanto ele não atendeu; que se encontra 

arrependido pelo erro que cometeu, foi a primeira vez que comete tal ato; 

Que o Interrogado afirma que não subtraiu mais pneus da Empresa, foi 

somente os dois que foram apreendidos pela Policia.”17. Assim, resta 

induvidosa a prática do delito de furto em tela, ante ao contexto probatório 

destacado. 18. Desta forma, diante das evidências constatadas pelas 
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provas apuradas no bojo dos autos, representada pelos objetos 

apreendidos, pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com a 

confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado 

pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a 

materialidade e autoria do crime em comento pelo acusado. IV – Da 

culpabilidade. 19. A priori, vejo não estar presente qualquer causa 

excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois 

assevero que o réu era imputável a data do fato típico, possuía potencial 

consciência da ilicitude e eram exigíveis condutas diversas, bem como não 

agiram sob coação ou obediência hierárquica. V – Dispositivo.20. Ante o 

exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido descrito na denúncia, para CONDENAR o acusado RENATO DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do 

Código Penal.21. O artigo 155, § 4º, do CP (furto qualificado), prevê pena 

de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, sendo que tal preceito 

secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e 

incidência do inciso II do referido § 2°, “com abuso de confiança, ou 

mediante fraude, escalada ou destreza”.V.I – Da dosimetria da pena.22. 

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena 

para o crime encontrado.a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código 

penal)23. A culpabilidade do réu é normal ao tipo. As circunstâncias do 

crime são neutras, vez que normais à espécie. O mesmo não possuí 

antecedentes criminais, ao menos inexistem informações nestes autos. A 

personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois 

não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada 

desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As consequências são mínimas, justamente porque que os 

objetos subtraídos foram recuperados. Avaliando o comportamento da 

vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste 

modo, não sendo todas as circunstâncias favoráveis ao mesmo, APLICO a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 10 (dez) 

dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos (art. 49 do CP).b) Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes24. Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. 

Verifico a presença de circunstância atenuante, qual seja, a confissão do 

Réu em juízo (art. 65, III, “d”). Todavia, por entender que as circunstâncias 

atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido como pena, 

DEIXO de valorar a atenuante de confissão.c) Das causas de aumento e 

de diminuição25. Não há causas de diminuição ou aumento de pena, 

portanto TORNO-A DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, para a reprovação e prevenção do crime em testilha.V.II 

– Do regime.26. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, 

conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro. V.III – Da 

substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da 

pena.27. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos 

previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto 

no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos, nos 

termos do §2º, do dispositivo supracitado. A primeira consistente em 

prestação pecuniária (art. 43, I, do CP) e, a segunda, em multa (art. 44, 

§2º, do CP), as quais serão fixadas pelo juízo da execução.VI – Das 

determinações finais.28. No presente caso não cabe à aplicação do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os bens 

furtados foram devolvidos, conforme auto de entrega (fl. 31).29. 

INTIMEM-SE o(s) condenado(s), a defesa técnica e o MPE para 

conhecimento desta (art. 392 do CPP).30. Ante o disposto no art. 804 do 

Código de Processo Penal, deverá o réu arcar com as custas e despesas 

processuais, ficando suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 

1.060/50.31. NOMEIO o causídico Dr. Edson Roberto Castanho, para 

patrocinar a defesa do acusado.32. Transitando em julgado a decisão 

condenatória, lance o nome dos acusados no rol de culpados, 

EXPEÇAM-SE guias de execução definitiva nos termos da CNGCJ/MT, 

OFICIEM-SE aos órgãos criminais de registro como de praxe e 

COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral nos termos estanques na CNGC/MT, eis 

que operada a autoridade da coisa julgada.33. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Taquari/MT, 17 de outubro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Almeida 

França, digitei.

Alto Taquari, 17 de dezembro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 118-42.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARION SILVEIRA, Gilmar Silveira, GILSON SILVEIRA, RUI 

ZILÁRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVEIRA, ENI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS - 

OAB:34537

 DISPOSITIVO

 Dessa forma, nada mais devendo ser dirimido nos autos, co fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE acolhendo os pedidos 

da parte autora para DETERMINAR a unificação das matrículas elencadas 

na exordial com exceção da matrícula de n° 2.640, vez que a mesma já se 

encontra dentro da área destinada aos requeridos e, divisão do imóvel nos 

termos propostos no acordo, por fim, DECLARO EXTINTO O CONDOMÍNIO 

do imóvel em discussão.

Determino à registradora que proceda com a unificação e 

desmembramento das matrículas, somente após a baixa da hipoteca 

outrora registrada nas matrículas, pois, em que pese o autor ter acostado 

aos autos o comprovante de pagamento, verifico que ainda não foi 

realizada a baixa nas matrículas.

CONDENO a parte Requerida ao ônus de sucumbência, devendo arcar 

com as custas e despesas és que indefiro o pedido de assistência 

gratuita, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência. 

Condeno ainda nos honorários de advogado do autor que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Apiacás-MT, 14 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 308-68.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 Vistos.

1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 46-60.2014.811.0084
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPPSM, FSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 46-60.2014.811.0084 Código: 46383 Vistos. Trata-se de ação 

de execução de alimentos proposta pelo CAREN POLIANA PEREIRA 

SANTIAGO MAIA, representada por sua genitora FRANCILEILA SANTIAGO 

LIMA em face de MILTON MAIA, todos qualificados nos autos. É o relatório 

necessário. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta pelo CAREN POLIANA PEREIRA SANTIAGO MAIA, 

representada por sua genitora FRANCILEILA SANTIAGO LIMA em face de 

MILTON MAIA, todos qualificados nos autos. Tendo em vista a realização 

de acordo quanto ao débito objeto da presente demanda executiva, 

homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes, para que 

produza seus efeitos legais. Assim, tendo em vista o cumprimento integral 

do acordo conforme noticiado pela patrona da exequente às fls. 120, julgo 

extinto o presente feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b” e art. 924, inciso II e III, do Código de Processo Civil, 

considerando que a obrigação foi satisfeita. Defiro a gratuidade da justiça 

ao executado pleiteado às fls. 73-v. Observo que foi deferido a exequente 

ás fls. 14. Diante disso, DEIXO de condenar ás partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC. Tendo em 

vista a atuação da patrona nomeada, arbitro honorários advocatícios a Drª 

Ana Maria Fernandes Vincenzi em 04 (quatro) URH, nos termos da tabela 

da OAB/MT. Outrossim, observo que o valor de R$: 5.000,00 (cinco) mil 

reais, proveniente da entrada do acordo entabulado pelas partes fora 

depositado em juízo, conforme guia e comprovante acostados às fls. 76. 

Assim, certifique-se e proceda-se o levantamento e transferência para 

conta da exequente, informada no acordo às fls. 73. CERTIFICADO o 

trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, nos 

termos do que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Apiacás-MT, 14 de dezembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36595 Nr: 851-52.2010.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eunice Sampaio Patricio, Eunice Sampaio 

Patricio - ME, Josue Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes F. D. Nery - 

OAB:13.849/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente ás fls. 203/204, porquanto a 

requisição de cópia da declaração de imposto de renda das partes 

executadas á Receita Federal via Sistema INFOJUD, por ser uma medida 

que consiste no fornecimento de dados sigilosos, deve ser adotada como 

medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. 

Outrossim, respeitando entendimentos contrários, tenho que não cabe ao 

Poder Judiciário pesquisar frequentemente junto aos órgãos conveniados 

se a parte devedora alterou a sua realidade patrimonial, sob pena de 

acabar contraindo o ônus do credor e de perder a imparcialidade. Nesse 

sentido: 48712469 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. 

INFOSEG. SIEL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MEDIDA Por fim, tendo em 

vista o lapso temporal transcorrido desde a última atualização do débito 

acostado aos autos, intime-se a parte exequente para trazer aos autos o 

débito devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem 

conclusos para análise do pedido de bloqueio pelo Sistema RENAJUD (fls. 

203/204). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 14 

de dezembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46733 Nr: 393-93.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Pereira Lopes, Valdemir Amador do 

Couto, Marcia Aparecida Elias do Couto, Jose Rubens do Couto, Maria Rita 

do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulada 

pelo exequente ás fls. 110/111 até a data de 27/12/2018, conforme 

requerido.Decorrido o prazo, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o 

que entender de direito.Noutro giro, DEFIRO o pedido de retificação 

perante o Sistema Apolo, bem como, nas capas dos autos em nome da 

causídica Louise Rainer Pereira Gionédis OAB/MT 16691-A. devendo a 

S e c r e t á r i a  d a  V a r a  p r o c e d e r  a s  a n o t a ç õ e s 

necessárias.INTIME-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 

14 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46529 Nr: 195-56.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geoeconomica Desenvolvimento de Recursos Minerais 

Ltda, Bryan Marc Miskie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro da Silva Boeira 

Fonseca - OAB:25.454/O

 Autos nº: 195-56.2014.811.0084 Código: 46529 Vistos. Trata-se de ação 

de instituição d servidão mineral com pedido de tutela antecipada proposta 

por GEOECONÔMICA DESENVOLVIMENTO DE RECURSO MINERAIS LTDA 

representada por Bryan Marc Miskie em face de LUIZ PEDRO SERAFIN, 

LAÉRCIO BARBEIRA e quaisquer outras pessoas que ocupem a área de 

pesquisa mineral devidamente autorizada pelo DO PEDIDO DE 

DESAFORAMENTO DO PROCESSO PARA A COMERCA DE ALTA 

FLORESTA. O teor do disposto no art. 27 do Decreto Lei 227/67, a 

competência para processar e julgar é do juízo onde estiver situada a 

jazida, in verbis: VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da 

transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo processo 

prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca da 

renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., 

dentro de 3 (três) dias dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca 

onde estiver situada a jazida, cópia do referido título; Assim, tendo em 

vista que a servidão é direito real sobre coisa alheia, a competência para 

processar e julgar a demanda relativa a área objetivada em requerimento 

de pesquisa é do local onde se pretende a exploração mineral. Da análise 

dos autos e, em que pese o declínio de competência às fls. 87/88, verifico 

que a área em questão, encontra-se dentro do remanescente de uma área 

maior, situada no município de Alta Floresta, conforme se pode observar 

na matrícula de fls. 61-v. Outrossim, verifico às fls. 77, que na certidão do 

Superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, o qual 

autorizou o requerente a proceder com a pesquisa, informa que a área 

encontra-se no município de Alta Floresta. Ante ao exposto, reconheço a 

incompetência deste juízo e, por conseguinte, DECLINIO DA COMPETENCIA 

para apreciação da presente demanda em favor do juízo da comarca de 

Alta Floresta-MT. Determinado a remessa do feito ao juízo competente, 

com as nossas homenagens, baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45977 Nr: 709-43.2013.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESP, GdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 709-43.2013.811.0084 Código: 45977 Vistos. Trata-se de ação 

de divórcio direto consensual proposto por EDIVALDO SALLES PARENTE 
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e GILSILENE DE ARAUJO SILVA PARENTE, ambos qualificados nos autos. 

É o relato do necessário FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que em análise aos autos verifico que de fato, o mesmo foi 

arquivado sem que fosse concluso para apreciação do pedido de fls. 40, 

o qual visa compelir o executado ao pagamento das verbas alimentares 

entabuladas entre as partes na petição inicial. Assim, defiro o pedido de 

desarquivamento pleiteado às fls. 60, no entanto, tendo em vista o lapso 

temporal transcorrido desde o pedido (19/01/2015) até a presente data, 

determino a intimação da requerente via DJE para que traga aos autos o 

valor atualizado do débito, assim como, para requerer o que entender de 

direito. Determino ainda, que providencie a retificação da capa dos autos 

junto à distribuição, para constar que se trata de cumprimento de 

sentença. Com a juntada do cálculo atualizado, independente de novo 

despacho, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Apiacás-MT, 14 de Dezembro de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-70.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCO CHESINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

1000061-70.2018.8.11.0084. REQUERENTE: BRUNA FRANCO CHESINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, eis que presente no caso a hipótese do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. I-DO MÉRITO Afirma a 

autora que entrou em contato com a empresa requerida por meio do 

protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer a retirada de um 

poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz que o poste foi 

instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos e que a 

instalação do poste não observou a regulamentação de instalação nos 

limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 

preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 

causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente no caso a hipótese do artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. I-DO MÉRITO Afirma a autora que entrou em contato com a empresa 

requerida por meio do protocolo n° 48166053, com a finalidade de requerer 

a retirada de um poste de luz que encontra-se em frente sua casa, aduz 

que o poste foi instalado de forma precária, e que está oferecendo riscos 

e que a instalação do poste não observou a regulamentação de instalação 

nos limites de cada terreno. Narrou ainda que, recebeu uma notificação da 

empresa requerida informando que os custos advindos com a realocação 

do poste deveriam ser custeados pela autora. Por outro lado, a empresa 

de energia contesta aduzindo que é obrigação da requerente arcar com 

as despesas do procedimento de deslocamento do poste, isto é , a parte 

requerida não negou tal conduta, no entanto diz que não é sua 

responsabilidade Desta forma, a empresa de energia atraiu para si a 

incumbência de provar o contrário nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, 

mas não prosperou nesse sentido. A responsabilidade civil da 

Concessionária/ré é objetiva (CDC, art. 14), mas, à luz do CDC, pode ser 

excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3°, I c II, e 

14, §3°, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem 

assim, e por outras palavras normativas, cm razão de caso fortuito - que é 

ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da 

obrigação - ou de força maior o que não é o caso dos autos, pois 

conforme prova documental o POSTE encontra-se erroneamente colocado 

em lugar inseguro e fora do permitido uma vez que não se encontra entre 

as duas casas e sim dentro do terreno da requerente. As 

Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos 

danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando 

determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção 

preventiva na rede o que é o caso dos autos, pois além do poste estar 

dentro da área da requerente ele se encontra torto (quase caindo). II- DO 

DANO MORAL O Código Civil dispõe em seu art. 927 que, “aquele que, por 
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ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo; parágrafo único: haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem”. Os fatos narrados na exordial 

causaram dano moral a demandante, sendo que o dano moral abrange 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, 

causando aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da 

vítima. Por este motivo mostra-se devido o pagamento de indenização por 

danos morais pela falha na prestação de serviço da empresa requerida. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 

(três mil reais) por entender que tal valor é condizente e justo com a 

demanda em apreço. III- DO DANO MATERIAL Com relação a este pedido 

da autora, vale ressaltar que o dano material ocorre quando alguém sofre, 

comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação 

praticada irregularmente por outra pessoa ou empresa. É imprescindível 

que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a 

causa de seu prejuízo. O dano material pode ser cobrado de duas formas, 

uma vez que elas possam ser comprovadas judicialmente. A primeira 

forma é a cobrança daquele prejuízo que foi realmente causado de forma 

direta – é o chamado dano emergente. O segundo tipo, chamado de lucro 

cessante, diz respeito à reparação do que a pessoa possivelmente deixou 

de ganhar em função daquele prejuízo ocasionado, o que não ocorreu nos 

autos, uma vez que a autora não mostrou ter prejuízo material nos autos, 

assim o não reconhecimento do dano material é medida que e impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 490 do CPC/2015, para 

condenar a ré a) EFETUAR a imediata remoção do poste de luz para local 

adequado, b) CONDENAR a ré no pagamento, ao autor, da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e súm. 54 do STJ e 

correção monetária pelo índice INPC a partir negativa da empresa 

requerida em realizar a remoção do poste. Por derradeiro, ante a decisão 

supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado 

na inicial determinando a imediata remoção do poste para local adequado, 

sob pene de aplicação de multa diária. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se via on-line. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. ___ /2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Keyla Maria Pains de Oliveira, Matrícula 

8583, designada Gestora Administrativo III, na Central de Administração, 

ira usufruir 20 dias de férias referente ao exercício de 2018 , no período 

de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 RESOLVE:

 Designar Amanda Caroline Soares, matrícula 32635, Analista Judiciária 

PTJ, para exercer, a função de Gestora Administrativo III, na Central de 

Administração, no período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Araputanga-MT, 13 de dezembro de 2018.

 Renato José de Almeida Costa Filho

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000344-37.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000344-37.2018.8.11.0038 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO AMERICO SOARES DA SILVA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com 

pedido LIMINAR – rito especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de JOAO 

AMERICO SOARES DA SILVA, em que requer aquele(a), entre pedidos 

outros, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem e a pagar a 

integralidade da dívida indicada de R$ 19.567,69 (dezenove mil, quinhentos 

e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao 

principal e acessórios da dívida (parcelas vencidas e à vencer), contudo 

se limitou em dar à causa o valor de R$ 911,25 (novecentos e onze reais e 

vinte e cinco centavos). A questão quanto ao valor da causa é expressa 

em lei e pacífica. A tentativa de aparentemente se beneficiar com esse 

"erro" apenas atrasa o processamento da ação judicial e análise do pedido 

liminar, o que decorre da conduta da própria parte requerente, pois haverá 

a necessidade de emenda/completar a exordial e pagamento/adimplemento 

dessa diferença, sob pena de indeferimento e extinção. Nesses termos: 

"AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELO. EMENDA 

À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. SALDO DEVEDOR EM ABERTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

1. Em ação de busca e apreensão, o valor da causa deve corresponder 

ao resultado econômico perseguido pelo credor, ou seja, ao saldo devedor 

em aberto. Precedentes do STJ. 2. O não atendimento à determinação de 

emenda à inicial impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do 

feito sem resolução do mérito. 3. Negou-se provimento ao agravo 

regimental". (TJDFT, Acórdão n.923730, 20151310032537APC, Relator: 

SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 

Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, 

porque o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão e ao proveito econômico perseguido pelo autor - NCPC, art. 

292, VI e § 1º -, corrijo-o de ofício para o importe de R$ 19.567,69 

(dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove 

centavos) e, por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

do NCPC, art. 319, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO que intime a parte, através de 

seu advogado, para que EMENDE/COMPLETE a petição inicial, faça o 

aditamento quanto a isso e pague/recolha a diferença das custas, taxas e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e extinção – CPC, art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, 

art. 295, VI c/c CPC, art. 267, I/NCPC, art. 290, art. 321, caput e parágrafo 

único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I. Decorrido o prazo in 

albis, certifique e me volte concluso para sentença – código n. 36. 

Diversamente, para análise e eventual prosseguimento – código 35. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

08:24:26. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-74.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA HENRIQUE DE SOUZA (EXEQUENTE)

GEOVANIA DE SOUZA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. PIVETA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - SP63443 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000348-74.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: GEOVANIA DE SOUZA 

FERNANDES, JOANA HENRIQUE DE SOUZA EXECUTADO: V. M. PIVETA & 

CIA LTDA Visto e bem examinado. Trato de CARTA PRECATÓRIA em que 

nada foi informado sobre ser beneficiária da assistência judiciária gratuita 

ou hipótese de isenção, razão pela qual DETERMINO que intime a parte 

interessada para o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução após o transcurso do prazo. Caso atendido isso, DETERMINO 

que cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória, atendendo o 

disposto na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e 

regulamentação específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC. Em 

caso de realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, 

DETERMINO que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao 

juízo deprecante – NCPC, art. 232 e 915, § 4º. Após, devolva-a com as 

homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 268. Às providências. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 08:10:39. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70109 Nr: 2009-76.2016.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onei dos Reis Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 2469-29.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Jose Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geosolo Engenharia Planejamento e 

Consultoria - LTDA, Gisele Turibio Schutze Mura, Estado de Mato Grosso, 

José Mura Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alberto da Cruz - OAB:MT 

- 20475 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:176019

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

contestação apresentada nos autos na presente data, ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70024 Nr: 1955-13.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Almeida Nobokite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto tempestivamente no dia 14/12/2018, 

ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52970 Nr: 311-40.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiane da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto tempestivamente no dia 14/12/2018, 

ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1305-29.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A., Banco Jhon Deere 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890, Jorge Luis Zanon - OAB:MT/ 9945 A, Vinicius 

Duarte Barnes - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR ASSIS SANT ANA 

FERREIRA - OAB:SP/ 349275, Viviane C. Pitilin dos Santos - OAB:SP/ 

217823

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA que, diante da informação apresentada e 

pendência no julgamento da exceção/objeção de pré-executividade, 

DETERMINO a suspensão do processamento pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até a comunicação da decisão do juízo deprecante, o que 

ocorrer primeiro.

Contudo, transcorrido aquele de 180 (cento e oitenta dias) in albis, intime 

as partes para que informem sobre a manutenção da necessidade de 

processamento e manifestem em prosseguimento, sob pena de devolução 

e arquivamento.

 Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99910 Nr: 1387-26.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Jhon Deere S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar David Bukvar, Celia Aldins Bukvar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:PR/ 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA, a qual tem caráter itinerante e pode, antes 

ou depois de ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do 

que nela consta, a fim de se praticar o ato e cumprir na forma deprecada, 

bastando para isso o encaminhamento a outro juízo e a imediata 

comunicação ao órgão expedidor, que intimará as partes – NCPC, art. 262, 

caput e parágrafo único.

Isso posto e porque o(a) OJA certificou terem os devedores/executados a 
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serem intimados endereço em Município diverso - Tupã-SP, DETERMINO 

que encaminhe/envie a deprecata para a respectiva Comarca e faça a 

imediata comunicação ao órgão expedidor/juízo deprecante, 

preferencialmente por meio eletrônico, bem como com as homenagens, 

cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105510 Nr: 3844-31.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Associados Ouro 

Verde de Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482-O, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT - 4482-O

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20443 Nr: 1448-33.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hisenhower Amâncio Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:MT/10.133, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:126.504/SP

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.Diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário - parte credora/exequente - e do advogado quanto aos 

honorários de sucumbência fixados e uma parte do beneficiário, pois tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) BANCO BRADESCO 

S.A. no pagamento das taxas, despesas e custas processuais 

eventualmente remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o pagamento 

ocorreu de forma voluntária e no prazo legal de 15 (quinze) dias – NCPC, 

art. 523, § 1º -, obstando nova condenação quando da sentença de 

extinção pelo adimplemento da obrigação/eventual acréscimo de 10% (dez 

por cento) de honorários advocatícios decorrente do acréscimo legal pelo 

não pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 85, § 1º – já está 

incluso, obstando nova condenação quando da sentença de extinção pelo 

adimplemento da obrigação.Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105276 Nr: 3749-98.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laticínios Porto Esperidião Ldta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Nogueira, Julia Bagno Nogueira, D.M.S 

Farias-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Octaviano Calmon Netto - 

OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70742 Nr: 2450-57.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto nos autos no dia 14/12/2018, ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57114 Nr: 1642-23.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina da Silva Toniolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto tempestivamente no dia 14/12/2018, 

ref. 42.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico juntada do Ofício nº 2750/2018-DDJ. Há informação no 

referente ofício que a guia de depósito judicial não foi paga. Diante disso, 

IMPULSIONO os autos e INTIMO as partes para ciência e manifestação do 

que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS CERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico juntada do Ofício nº 2750/2018-DDJ. Há informação no 

referente ofício que a guia de depósito judicial não foi paga. Diante disso, 

IMPULSIONO os autos e INTIMO as partes para ciência e manifestação do 

que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J PENA FERRAGENS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000039-53.2018.8.11.0038 REQUERENTE: J PENA FERRAGENS - ME 

REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito 

da Lei n. 9.099/95 c/c CPC -, tendo como partes as em epígrafe. Decido. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção 

do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Verifico que a 

pretensão da parte autora é reprodução que consta em ação 

anter iormente a ju izada e sentenciada -  processo n . 

8010246-60.2016.8.11.0038 – que tramitou perante este juizado, com 

sentença transitada em julgado nos autos, nos seguintes termos: 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato firmado entre as partes, e CONDENAR 

a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de DANO MORAL E DANO 

MATERIAL; Verifica-se que apesar de tratar-se de parte requerida 

diferente, o presente processo possui o mesmo pedido e objeto dos autos 

acima mencionados. Dessa forma, a matéria trazida à discussão está 

acobertada pela coisa julgada. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou 

a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nessa senda, estabelece o art. 

485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando o juiz acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa 

julgada. Dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria 

constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da coisa julgada, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Diante do exposto, com amparo no artigo 485, V, § 3º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA PELA COISA JULGADA, a 

presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-53.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J PENA FERRAGENS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000039-53.2018.8.11.0038 REQUERENTE: J PENA FERRAGENS - ME 

REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito 

da Lei n. 9.099/95 c/c CPC -, tendo como partes as em epígrafe. Decido. 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção 

do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Verifico que a 

pretensão da parte autora é reprodução que consta em ação 

anter iormente a ju izada e sentenciada -  processo n . 

8010246-60.2016.8.11.0038 – que tramitou perante este juizado, com 

sentença transitada em julgado nos autos, nos seguintes termos: 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato firmado entre as partes, e CONDENAR 

a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil 

reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de DANO MORAL E DANO 

MATERIAL; Verifica-se que apesar de tratar-se de parte requerida 

diferente, o presente processo possui o mesmo pedido e objeto dos autos 

acima mencionados. Dessa forma, a matéria trazida à discussão está 

acobertada pela coisa julgada. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou 

a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem 

como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nessa senda, estabelece o art. 

485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando o juiz acolher a alegação da perempção, litispendência ou da coisa 

julgada. Dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485, 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria 

constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, uma vez demonstrado de forma 

evidente a ocorrência da coisa julgada, outro caminho não há a não ser 

reconhecer de ofício, com a consequente extinção do feito sem resolução 

do mérito. Diante do exposto, com amparo no artigo 485, V, § 3º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA PELA COISA JULGADA, a 

presente ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 
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da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-31.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000034-31.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO BATISTA REZENDE 

REQUERIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAO 

BATISTA REZENDE em desfavor de EXPRESSO ITAMARATI S.A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A requerida foi devidamente citada para 

comparecer à audiência de conciliação designada, bem como apresentar 

contestação, contudo, não compareceu à audiência tampouco apresentou 

defesa. De início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente 

em procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco 

contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, diante da não contestação das razões de mérito. Com 

efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA REQUERIDA, na 

forma do artigo 20 da Lei 9.099/95, o qual faz presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, acarretando, por 

conseguinte, as consequências jurídicas apontadas na petição inicial. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte autora que na data de 

13/12/2017 se dirigiu até um dos pontos de venda da empresa Requerida e 

adquiriu passagem de ida sob o nº. 435221, linha Araputanga/São José do 

Rio Preto, e o destino da cidade de Araputanga à Cidade de Caçu/GO, 

sendo que a empresa só emite o bilhete direto para Santana do Paranaíba, 

com data de embarque no dia 28/12/2017, às 07:30 horas, tipo de serviço 

mediante convênio, por ser idoso, e que teve como valor total o montante 

de R$ 114,93 (cento e quatorze reais e noventa e três centavos). E o 

segundo bilhete de volta sob o nº 435222, embarque na Cidade de 

Caçu/GO com destino a Cidade de Araputanga/MT, com o bilhete para o 

dia 25/01/2018, às 18:20 horas. Desta feita, na data de retorno, se 

deslocou da cidade de Cachoeira Alta até a cidade de Caçu, e ao se 

aproximar do guichê da requerida teve seu embarque negado sob 

justificativa que o controle de passageiro não constava o nome do 

Reclamante para embarcar na cidade naquele dia, portanto, o ônibus não 

passaria naquela rodoviária, restando impossível seu embarque. Aduz que 

tentou resolver junto a funcionária da requerida, solicitando que entrasse 

em contato com os motoristas para saber se poderia pegar o ônibus de 

outra cidade ou ainda que lhe fosse pago diária em hotel para aguardar o 

embarque no dia seguinte, mas nenhum solução lhe foi data. Afirma que 

necessitou retornar a cidade de seus familiares, e somente conseguiu 

embarcar no dia seguinte, necessitando retornar a está urbe ante o fim de 

suas férias. Diante de todos os transtornos vivenciados, bem como, pela 

tentativa frustrada em resolver o problema junto aos funcionários da 

requerida, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Assim, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, 

na medida em que demonstrou a aquisição do bilhete, bem como que 

estava no local (Caçu-GO), na data constante no bilhete de nº 43522, 

contudo, foi impedido de embarcar, ante a má prestação dos serviços da 

requerida. Vislumbro que a atitude da parte demandada foi descabida, 

como dito, não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. No que se refere aos danos materiais, para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a parte autora comprovado 

fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas no valor de 

R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), quantia que deve ser restituída. 

Indefiro o pedido de ressarcimento das despesas com alimentação, 

requerido no patamar de R$ 60,00 (sessenta reais), ante a ausência de 

comprovação. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não somente, pelos 

danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no presente caso 

é evidente. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

A PRAZO. FALTA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO PRODUTO E NA 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios 

relativos à prestação dos serviços. Para a configuração do dever de 

indenizar em sede de dano moral, não há necessidade que se comprove 

dor intensa, pois o desconforto decorrente da recusa na entrega do 

produto e insucesso de solucionar o problema têm a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. Não comporta reparos a sentença que fixou 

o valor da indenização com observância dos critérios da razoabilidade de 

da proporcionalidade. (RI 622/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/12/2009, Publicado no DJE 13/01/2010). 

Verifica-se que o autor se dirigiu ao local de retorno na data que constava 

no bilhete adquirido, contudo o embarque lhe foi negado, conseguindo 

embarcar somente no dia seguinte. Certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 
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sentimento de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora adquiriu e pagou pela passagem, sendo-lhe informado a data de 

retorno, contudo ante a má prestação de seus serviços a requerida 

deixou o autor a mercê de sua própria sorte, tendo que retornar para casa 

de seus familiares localizada em outra cidade (percurso que fez por 3 

vezes), conseguindo embarcar somente no dia seguinte, permanecendo 

sem assistência ou qualquer atenção, restando prejudicado inclusive 

profissionalmente ante o fim de suas férias. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o 

enriquecimento indevido. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DECERETO A REVELIA DA 

REQUERIDA, na forma do artigo 20 da Lei 9.099/95; - CONDENAR a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

390,00 (trezentos e noventa reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 22 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente HUDSON CUNHA 

RAMOS, irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto , RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO que remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 

- 15:35:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente HUDSON CUNHA 

RAMOS, irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto , RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO que remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 

- 15:35:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))
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JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto em bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes as 

indicadas em epígrafe, em que a parte sucumbente HUDSON CUNHA 

RAMOS, irresignada com o decisum, representada por advogado – Lei n. 

9.099/1995, art. 41, § 2º -, apresentou recurso inominado no prazo legal 

de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita 

com as razões e o pedido - .Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput -, assim como 

devidamente preparado. Isso posto , RECEBO o recurso somente no efeito 

devolutivo, uma vez que não há dano irreparável para a parte a ser 

evitado - Lei n. 9.099/1995, art. 43 -, bem como DETERMINO que remeta 

aos autos à Turma/Conselho Recursal para a análise. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 

- 15:35:59. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O plano de recuperação 

judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis. Nesses termos: 

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os 

arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a 

julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência 

consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação 

judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo 

competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as 

execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem 

nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 

11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, 

julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO em relação à parte 

devedora/executada OI S.A., mas não resolvo o mérito porque o faço com 

base na perda superveniente do objeto e falta de interesse de agir – art. 

53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, 

VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO 

em favor da parte credora/exequente, necessária para permitir a 

habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. A questão do valor 

depositado há anos já foi esclarecida e decidida de forma fundamentada 

anteriormente. Portanto, após o decurso do prazo recursal, faça a 

expedição em favor da parte credora/exequente, quem deverá perseguir 

apenas eventual diferença/remanescente. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 09:07:04. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000083-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ANTONIO SOUZA DOS 

SANTOS EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 
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processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O plano de recuperação 

judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis. Nesses termos: 

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os 

arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a 

julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência 

consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação 

judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo 

competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as 

execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem 

nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 

11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. 

(AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, 

julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO em relação à parte 

devedora/executada OI S.A., mas não resolvo o mérito porque o faço com 

base na perda superveniente do objeto e falta de interesse de agir – art. 

53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, 

VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO 

em favor da parte credora/exequente, necessária para permitir a 

habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. A questão do valor 

depositado há anos já foi esclarecida e decidida de forma fundamentada 

anteriormente. Portanto, após o decurso do prazo recursal, faça a 

expedição em favor da parte credora/exequente, quem deverá perseguir 

apenas eventual diferença/remanescente. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 09:07:04. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-22.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINO ALVES ANDREZA 

REQUERIDO: VITAL MOTOS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO proposta por DIVINO ALVES 

ANDREZA em face de VITAL MOTOS LTDA - ME. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante alega ser proprietário de motocicleta e cliente da reclamada, 

quem fazia os reparos habituais nela, entre os quais a troca de óleo do 

motor, em 02/10/2015, cujo pagamento seria o prazo. Aduz ter a 

motocicleta apresentado problemas em 22/11/2015, diagnosticado como 

fusão do motor por falta de óleo, com necessidade de retífica completa, 

fato que atribuí à reclamada, quem não reconheceu sua responsabilidade 

e exigiu pelo serviço pretérito de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis 

reais), o qual não foi pago e ora é objeto de inscrição nos cadastros 

restritivos de crédito, pois a tentativa pretérita de solução através da 

conciliação extrajudicial – 01/12/2015 - não resultou positiva para a 

transação/acordo, motivo pelo qual retirou a motocicleta da loja reclamada 

e fez o conserto em outra, mediante a contraprestação de R$ 600,00 

(seiscentos reais), paga em 11/12/2015, e que ora exige. Ademais, que 

sofre dano moral em decorrência da inscrição e manutenção do seu nome 

nos cadastros Em defesa a requerida alega existência de dívida, 

negativação devida, e ausência de responsabilidade pelo vício 

apresentado no veículo. Por fim alega inexistência de danos e 

improcedência da demanda. Liminar indeferida no id. 6044907. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às 

normas do direito do consumidor, ante o defeito apresentado na 

motocicleta, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar a responsabilidade da requerida elencada na 

inicial. O defeito no motor da motocicleta após mais de 50 (cinquenta) dias 

da prestação de serviços, entre os quais a troca de óleo, por si só, não 

pode levar à absoluta conclusão do nexo causal entre a conduta e o 

dano/fato, que pode decorrer de diversas causas, não tendo o autor se 

desincumbido de seu ônus probatório. Restando, portanto, IMPROCEDENTE 

os danos matérias requeridos. Ademais, no que se refere a negativação 

resta comprovado nos autos que o autor contratou serviço da requerida e 
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deixou de pagar as parcelas, o que torna regular a inscrição e 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito, fazendo-o no 

exercício regular do direito do credor – causa excludente de ilicitude -, que 

exige obrigação contratual inadimplida. Ressalto a regra do ônus da prova 

no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o 

consumidor que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no 

entanto, isso não significa que ele não deva produzir qualquer prova. 

Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua 

pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 

mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Ausente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Diante de tais 

ponderações, as pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por 

outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, acolho o pedido 

contraposto formulado na contestação, de modo que o reclamante deverá 

pagar à empresa ré o valor de R$ 358,15 (trezentos e cinquenta e oito 

reais e quinze centavos), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 358,15 (trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), com 

juros e correção monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES ANDREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-22.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DIVINO ALVES ANDREZA 

REQUERIDO: VITAL MOTOS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO proposta por DIVINO ALVES 

ANDREZA em face de VITAL MOTOS LTDA - ME. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

reclamante alega ser proprietário de motocicleta e cliente da reclamada, 

quem fazia os reparos habituais nela, entre os quais a troca de óleo do 

motor, em 02/10/2015, cujo pagamento seria o prazo. Aduz ter a 

motocicleta apresentado problemas em 22/11/2015, diagnosticado como 

fusão do motor por falta de óleo, com necessidade de retífica completa, 

fato que atribuí à reclamada, quem não reconheceu sua responsabilidade 

e exigiu pelo serviço pretérito de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis 

reais), o qual não foi pago e ora é objeto de inscrição nos cadastros 

restritivos de crédito, pois a tentativa pretérita de solução através da 

conciliação extrajudicial – 01/12/2015 - não resultou positiva para a 

transação/acordo, motivo pelo qual retirou a motocicleta da loja reclamada 

e fez o conserto em outra, mediante a contraprestação de R$ 600,00 

(seiscentos reais), paga em 11/12/2015, e que ora exige. Ademais, que 

sofre dano moral em decorrência da inscrição e manutenção do seu nome 

nos cadastros Em defesa a requerida alega existência de dívida, 

negativação devida, e ausência de responsabilidade pelo vício 

apresentado no veículo. Por fim alega inexistência de danos e 

improcedência da demanda. Liminar indeferida no id. 6044907. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Em que pese às suas alegações, não há 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Não obstante o promovente alegue ferimento às 

normas do direito do consumidor, ante o defeito apresentado na 

motocicleta, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar a responsabilidade da requerida elencada na 

inicial. O defeito no motor da motocicleta após mais de 50 (cinquenta) dias 

da prestação de serviços, entre os quais a troca de óleo, por si só, não 

pode levar à absoluta conclusão do nexo causal entre a conduta e o 

dano/fato, que pode decorrer de diversas causas, não tendo o autor se 

desincumbido de seu ônus probatório. Restando, portanto, IMPROCEDENTE 

os danos matérias requeridos. Ademais, no que se refere a negativação 

resta comprovado nos autos que o autor contratou serviço da requerida e 

deixou de pagar as parcelas, o que torna regular a inscrição e 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito, fazendo-o no 

exercício regular do direito do credor – causa excludente de ilicitude -, que 

exige obrigação contratual inadimplida. Ressalto a regra do ônus da prova 

no Sistema de Proteção ao Consumidor serve para beneficiar o 

consumidor que se afigure em uma situação de hipossuficiência, no 

entanto, isso não significa que ele não deva produzir qualquer prova. 

Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua 

pretensão, o que não ocorreu in caso. Ao lado disso, no que concerne 

aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre 

ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus da prova, distribui 

também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça 

critérios destinados a apontar quem suportará as consequências 

desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse 

sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do ônus da prova 

pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non 

probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil 

interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 

Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla função. Ao 
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mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa 

também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula 

a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual 

inércia, respectivamente. Ausente, portanto, qualquer afronta a direito de 

personalidade em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Diante de tais 

ponderações, as pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por 

outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, acolho o pedido 

contraposto formulado na contestação, de modo que o reclamante deverá 

pagar à empresa ré o valor de R$ 358,15 (trezentos e cinquenta e oito 

reais e quinze centavos), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as 

restrições do nome do autor. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. - ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para condenar a parte autora ao pagamento da quantia 

de R$ 358,15 (trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), com 

juros e correção monetária a partir do vencimento, devendo a reclamada 

logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINO GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

THAYSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COSTA NERY DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000088-31.2017.8.11.0038 REQUERENTE: THAYSA RODRIGUES DA 

SILVA, DEOLINO GUIMARAES ALVES REQUERIDO: RENATO COSTA 

NERY DA SILVA FILHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por THAYSA RODRIGUES DA SILVA e 

DEOLINO GUIMARAES ALVES em desfavor RENATO COSTA NERY DA 

SILVA FILHO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

requerida alega preliminar de carência da ação sob fundamento de que 

não se pode pleitear em juízo direito de outrem em nome próprio, contudo, 

verifico que as despesas foram custeadas pelos requerentes, possuindo 

estes, legitimidade ativa. Ademais, no que se refere a via eleita escolhida, 

entendo que a mesma é suficiente para cobrar os gatos materiais 

alegados, portanto indefiro. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora alega 

como fato constitutivo de seu direito que teve despesas matérias durante 

a gestação e o parto, as quais também devem ser custeadas pelo 

requerido/genitor. Anexa a exordial, notas fiscais. Em defesa o requerido 

aduz que as despesas ocorreram sem seu conhecimento ou 

concordância, bem como que a autora adquiriu produtos desnecessários 

e luxuosos para o enxoval e o parto se deu em hospital particular por 

escolha exclusiva da parte autora, não possuindo condições financeiras 

de custear as despesas apresentadas. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A controvérsia cinge-se na responsabilidade do 

genitor, ora requerido, com as despesas apresentadas pela autora com 

enxoval para o bebe, consultas, remédios e parto. Em que pese o esforço 

argumentativo do requerido, analisando detidamente os fatos alegados 

tanto pela parte autora, como também pela defesa, em cotejo com os 

documentos colacionados aos autos, verifico que existem obrigações 

reciprocas a serem adimplidas, deixando o autor de pagar sua parte. 

Inicialmente verifico pelas conversas de aplicativo WhatsApp anexadas, 

que se trata de genitores separados que não chegaram a um denominador 

comum durante a gestação, o que perdura até os dias atuais. Contudo, 

indiferentemente da convivência harmoniosa dos genitores, a gestação de 

qualquer criança traz despesas e em sua maioria de grande monta. Sendo 

assim, apesar das alegações do requerido de que os itens do enxoval, 

assim como os móveis para o bebê tratam-se de itens luxuosos, não 

comprovou de forma satisfatória que ofertou a autora meio alternativo ou a 

ajuda que alega ter sido negada. Não comprova que a autora poderia ter 

realizado o parto pelo Sistema Único de Saúde, sendo este uma escolha 

das partes envolvidas em momento anterior, o que não fora realizado. 

Destarte, não há como desonerar o requerido, pai da criança, a realizar o 

pagamento de metade das despesas com a gestação, enxoval e parto - 

Lei n. 11.804/2008. Assim, vislumbro a obrigação do requerido em relação 

ao pagamento das despesas de ordem material. Nesses termos: "Tribunal 

confirma obrigação de pai separado bancar 70% da despesa do parto da 

filha 02/02/2018 16:24 9259 visualizações A 1ª Câmara Civil do TJ 

manteve sentença que condenou um homem a pagar 70% das despesas 

decorrentes do parto da filha, bancadas por sua ex-companheira em 

clínica particular. Ele também teve confirmado o dever de repassar 15% de 

seus rendimentos líquidos em favor da criança, determinado liminarmente a 

título de alimentos gravídicos e agora convertidos em pensão alimentícia. 

Em apelação ao TJ, o rapaz demonstrou contrariedade com o fato de a 

ex-mulher ter descartado os serviços do seu plano de saúde, que cobria 

tanto o parto quanto os honrários médicos. A gestante, contudo, disse que 

realizou o procedimento com obstetra de confiança, de quem não abriria 

mão sem motivo justo. Para a Justiça, não é porque a mãe optou por 

realizar parto particular, ainda que tivesse plano de saúde que cobria o 

procedimento, que o ex-companheiro deve ser eximido de contribuir com 

as despesas provenientes do parto. Afinal, sustentaram os magistrados, 

permanece seu dever de custear parte das despesas na proporção de 

suas possibilidades. O parto teve custo total de R$ 4 mil. O 

desembargador André Carvalho foi o relator da matéria e a decisão foi 

unânime. O processo tramitou em segredo de justiça". Disponível em: 

h t t p s : / / p o r t a l . t j s c . j u s . b r / w e b / s a l a - d e - i m p r e n s a /

-/tribunal-confirma-obrigacao-de-pai-separado-bancar-70-da-despesa-do-

parto-da-filha. Acesso em 17/12/2018. Desta feita, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável que a parte autora 

comprove efetivamente a extensão das despesas patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Nesse sentir, 

conforme se depreende dos documentos anexados ao id. 10432075, o 

requerido realizou acordo parcial em que se obrigou ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), fazendo-o em 10 (dez) parcelas iguais, mensais 

e consecutivas de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo a primeira com 

vencimento em 23/6/2017, através de depósito em conta bancária de 

advogado indicada na ata de audiência, sob pena de multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da parcela inadimplente para o caso de não 

pagamento, o qual foi posteriormente homologado, não tendo o requerido 

comprovado o cumprimento. Verifico nos documentos de id. 6136723, que 

a parte autora faz jus a reparação a título de danos materiais dos valores 

gastos com a gestação, enxoval, parto, exames laboratoriais e remédios, 

na proporção de 50%, perfazendo um total de R$ 7.679,34 (sete mil, 

seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo que 

de tal valor devem ser descontados a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 
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reais), objeto de acordo judicial já homologado, devendo o requerido 

comprovar o pagamento das parcelas do acordo. Ante o exposto, por tudo 

que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 

4.679,34 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-31.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINO GUIMARAES ALVES (REQUERENTE)

THAYSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COSTA NERY DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000088-31.2017.8.11.0038 REQUERENTE: THAYSA RODRIGUES DA 

SILVA, DEOLINO GUIMARAES ALVES REQUERIDO: RENATO COSTA 

NERY DA SILVA FILHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por THAYSA RODRIGUES DA SILVA e 

DEOLINO GUIMARAES ALVES em desfavor RENATO COSTA NERY DA 

SILVA FILHO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

requerida alega preliminar de carência da ação sob fundamento de que 

não se pode pleitear em juízo direito de outrem em nome próprio, contudo, 

verifico que as despesas foram custeadas pelos requerentes, possuindo 

estes, legitimidade ativa. Ademais, no que se refere a via eleita escolhida, 

entendo que a mesma é suficiente para cobrar os gatos materiais 

alegados, portanto indefiro. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A parte autora alega 

como fato constitutivo de seu direito que teve despesas matérias durante 

a gestação e o parto, as quais também devem ser custeadas pelo 

requerido/genitor. Anexa a exordial, notas fiscais. Em defesa o requerido 

aduz que as despesas ocorreram sem seu conhecimento ou 

concordância, bem como que a autora adquiriu produtos desnecessários 

e luxuosos para o enxoval e o parto se deu em hospital particular por 

escolha exclusiva da parte autora, não possuindo condições financeiras 

de custear as despesas apresentadas. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A controvérsia cinge-se na responsabilidade do 

genitor, ora requerido, com as despesas apresentadas pela autora com 

enxoval para o bebe, consultas, remédios e parto. Em que pese o esforço 

argumentativo do requerido, analisando detidamente os fatos alegados 

tanto pela parte autora, como também pela defesa, em cotejo com os 

documentos colacionados aos autos, verifico que existem obrigações 

reciprocas a serem adimplidas, deixando o autor de pagar sua parte. 

Inicialmente verifico pelas conversas de aplicativo WhatsApp anexadas, 

que se trata de genitores separados que não chegaram a um denominador 

comum durante a gestação, o que perdura até os dias atuais. Contudo, 

indiferentemente da convivência harmoniosa dos genitores, a gestação de 

qualquer criança traz despesas e em sua maioria de grande monta. Sendo 

assim, apesar das alegações do requerido de que os itens do enxoval, 

assim como os móveis para o bebê tratam-se de itens luxuosos, não 

comprovou de forma satisfatória que ofertou a autora meio alternativo ou a 

ajuda que alega ter sido negada. Não comprova que a autora poderia ter 

realizado o parto pelo Sistema Único de Saúde, sendo este uma escolha 

das partes envolvidas em momento anterior, o que não fora realizado. 

Destarte, não há como desonerar o requerido, pai da criança, a realizar o 

pagamento de metade das despesas com a gestação, enxoval e parto - 

Lei n. 11.804/2008. Assim, vislumbro a obrigação do requerido em relação 

ao pagamento das despesas de ordem material. Nesses termos: "Tribunal 

confirma obrigação de pai separado bancar 70% da despesa do parto da 

filha 02/02/2018 16:24 9259 visualizações A 1ª Câmara Civil do TJ 

manteve sentença que condenou um homem a pagar 70% das despesas 

decorrentes do parto da filha, bancadas por sua ex-companheira em 

clínica particular. Ele também teve confirmado o dever de repassar 15% de 

seus rendimentos líquidos em favor da criança, determinado liminarmente a 

título de alimentos gravídicos e agora convertidos em pensão alimentícia. 

Em apelação ao TJ, o rapaz demonstrou contrariedade com o fato de a 

ex-mulher ter descartado os serviços do seu plano de saúde, que cobria 

tanto o parto quanto os honrários médicos. A gestante, contudo, disse que 

realizou o procedimento com obstetra de confiança, de quem não abriria 

mão sem motivo justo. Para a Justiça, não é porque a mãe optou por 

realizar parto particular, ainda que tivesse plano de saúde que cobria o 

procedimento, que o ex-companheiro deve ser eximido de contribuir com 

as despesas provenientes do parto. Afinal, sustentaram os magistrados, 

permanece seu dever de custear parte das despesas na proporção de 

suas possibilidades. O parto teve custo total de R$ 4 mil. O 

desembargador André Carvalho foi o relator da matéria e a decisão foi 

unânime. O processo tramitou em segredo de justiça". Disponível em: 

h t t p s : / / p o r t a l . t j s c . j u s . b r / w e b / s a l a - d e - i m p r e n s a /

-/tribunal-confirma-obrigacao-de-pai-separado-bancar-70-da-despesa-do-

parto-da-filha. Acesso em 17/12/2018. Desta feita, para que haja a 

condenação da parte requerida, é indispensável que a parte autora 

comprove efetivamente a extensão das despesas patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Nesse sentir, 

conforme se depreende dos documentos anexados ao id. 10432075, o 

requerido realizou acordo parcial em que se obrigou ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais), fazendo-o em 10 (dez) parcelas iguais, mensais 

e consecutivas de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo a primeira com 

vencimento em 23/6/2017, através de depósito em conta bancária de 

advogado indicada na ata de audiência, sob pena de multa de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da parcela inadimplente para o caso de não 

pagamento, o qual foi posteriormente homologado, não tendo o requerido 

comprovado o cumprimento. Verifico nos documentos de id. 6136723, que 
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a parte autora faz jus a reparação a título de danos materiais dos valores 

gastos com a gestação, enxoval, parto, exames laboratoriais e remédios, 

na proporção de 50%, perfazendo um total de R$ 7.679,34 (sete mil, 

seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo que 

de tal valor devem ser descontados a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), objeto de acordo judicial já homologado, devendo o requerido 

comprovar o pagamento das parcelas do acordo. Ante o exposto, por tudo 

que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a parte reclamada a 

pagar à parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 

4.679,34 (quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000432-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSÉ SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000432-12.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: MARCOS PEREIRA ANDRADE 

EXECUTADO: WILSON JOSÉ SOARES DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes MARCOS PEREIRA ANDRADE em desfavor 

de WILSON JOSÉ SOARES DA SILVA. É o necessário. Decido. Foram 

realizadas tentativas de penhora online (id. 10676958 e 10752688), as 

quais restaram infrutífera. O autor foi intimado para apresentar bens, 

contudo não foi encontrado no endereço informado na inicial, tampouco 

informou seu novo endereço. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-81.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000063-81.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA LEMES DE MORAIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LUZIA LEMES 

DE MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de 
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ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que se refere a impugnação ao valor da causa alegado 

pela ré, tendo em vista o disposto no Art. 292, inciso V do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe que este deve corresponder à soma da 

pretensão patrimonial almejada. Determino a retificação do valor dado a 

causa ao montante de R$ 14.455,93 (quatorze mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos). Retifique-se o valor da 

causa. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. 

Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado e documentos pessoais, 

que demonstram a relação contratual entre as partes, restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito – id. 14343426. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 145,93 (cento e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 1% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 145,93 

(cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. - RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA para constar a quantia 

R$ 14.455,93 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e três centavos), com base nos pedidos da exordial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-81.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000063-81.2018.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA LEMES DE MORAIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LUZIA LEMES 

DE MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, eis que a tese 

se confunde com a análise do próprio mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que se refere a impugnação ao valor da causa alegado 

pela ré, tendo em vista o disposto no Art. 292, inciso V do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe que este deve corresponder à soma da 

pretensão patrimonial almejada. Determino a retificação do valor dado a 
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causa ao montante de R$ 14.455,93 (quatorze mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos). Retifique-se o valor da 

causa. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que teve seu nome 

negativado indevidamente, não reconhecendo o débito junto a requerida. 

Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado e documentos pessoais, 

que demonstram a relação contratual entre as partes, restando 

comprovado de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que 

ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de 

crédito – id. 14343426. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que o 

reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 145,93 (cento e 

quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), com juros e correção 

monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a reclamada logo 

após a quitação retirar as restrições do nome do autor. Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 1% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 145,93 

(cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. - Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. - RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA para constar a quantia 

R$ 14.455,93 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e três centavos), com base nos pedidos da exordial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-17.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010320-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GENI FERREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por GENI FERREIRA RIBEIRO 

em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMSSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICRED NOROESTE 

MT. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Fora 

proferida sentença aplicando à revelia em razão da certidão de id. 

5874190, contudo, referida sentença fora anulada em sede recursal, 

retornando os autos para sentença – id. 14109226. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em síntese sustenta a parte autora que não possuía conta 

bancária em local algum, tendo se deslocado até o Banco Bradesco S.A., 

agência de Araputanga, em 25/10/2016, para realizar a abertura de uma 

conta para receber sua aposentadoria, contudo foi informada que seu 

nome estaria inscrito e mantido pela reclamada nos cadastros restritivos 

de crédito pela reclamada, cujo negócio jurídico não celebrou e débito não 

reconhece. Aduz que procurou a reclamada e foi informada que o débito 

decorre de conta aberta para receber proventos em 9/12/2011, período 

em que afirma ter residido em Porto Esperidião-MT, não tendo realizado 
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nenhum contrato, assim como não lhe foi apresentado documento algum. 

Em defesa a reclamada afirma que houve a contratação de limite de 

cheque especial pela reclamante, vinculado à conta corrente aberta pela 

mesma, não havendo que se falar em danos morais. Por fim, requer a 

improcedência da ação. Liminar deferida no id. 5370178, determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome inserido nos órgãos restritivos de créditos por débitos 

indevidos, tendo em vista que não possui contrato junto a requerida. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a legitimidade 

dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. A Requerente nega existência de contrato entre as 

partes, todavia, está anexou nos autos, respectivamente no id nº 

5554812, documento assinado pela autora. Pela simples análise da 

documentação carreada aos autos pela parte Requerida, no id acima; com 

a documentação juntada aos autos pela parte Requerente, verifica-se a 

nítida semelhança entre as assinaturas. Anexando ainda demonstrativo de 

débitos. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente em suas 

manifestações processuais restou devidamente comprovado nos autos a 

existência de vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a origem das 

inscrições contestadas. Pela documentação carreada é visível que a parte 

Requerente pactuou relação jurídica com a parte Requerida. Havendo 

prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em cadastro de 

inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 

entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - REVOGO A LIMINAR deferida em id. 5370178; Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-17.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010320-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GENI FERREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por GENI FERREIRA RIBEIRO 

em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMSSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICRED NOROESTE 

MT. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Fora 

proferida sentença aplicando à revelia em razão da certidão de id. 

5874190, contudo, referida sentença fora anulada em sede recursal, 

retornando os autos para sentença – id. 14109226. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em síntese sustenta a parte autora que não possuía conta 

bancária em local algum, tendo se deslocado até o Banco Bradesco S.A., 

agência de Araputanga, em 25/10/2016, para realizar a abertura de uma 

conta para receber sua aposentadoria, contudo foi informada que seu 

nome estaria inscrito e mantido pela reclamada nos cadastros restritivos 

de crédito pela reclamada, cujo negócio jurídico não celebrou e débito não 

reconhece. Aduz que procurou a reclamada e foi informada que o débito 

decorre de conta aberta para receber proventos em 9/12/2011, período 

em que afirma ter residido em Porto Esperidião-MT, não tendo realizado 

nenhum contrato, assim como não lhe foi apresentado documento algum. 

Em defesa a reclamada afirma que houve a contratação de limite de 

cheque especial pela reclamante, vinculado à conta corrente aberta pela 

mesma, não havendo que se falar em danos morais. Por fim, requer a 

improcedência da ação. Liminar deferida no id. 5370178, determinando a 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos de crédito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome inserido nos órgãos restritivos de créditos por débitos 

indevidos, tendo em vista que não possui contrato junto a requerida. O 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações 

aduzidas pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a legitimidade 

dos débitos que ensejaram a inclusão do nome da parte autora nos órgãos 

restritivos de crédito. A Requerente nega existência de contrato entre as 

partes, todavia, está anexou nos autos, respectivamente no id nº 

5554812, documento assinado pela autora. Pela simples análise da 

documentação carreada aos autos pela parte Requerida, no id acima; com 

a documentação juntada aos autos pela parte Requerente, verifica-se a 

nítida semelhança entre as assinaturas. Anexando ainda demonstrativo de 

débitos. Apesar dos argumentos expostos pela parte Requerente em suas 

manifestações processuais restou devidamente comprovado nos autos a 

existência de vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a origem das 

inscrições contestadas. Pela documentação carreada é visível que a parte 

Requerente pactuou relação jurídica com a parte Requerida. Havendo 

prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em cadastro de 

inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, não 

vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, 

sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica 
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entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. - REVOGO A LIMINAR deferida em id. 5370178; Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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C. D. P. (REQUERIDO)
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ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000091-83.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SINESIO 

BATISTA JUNIOR em desfavor de CLEITOMAR DE PAULA. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Sem preliminares ou 

irregularidades a serem sanadas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese alega o autor que teve conhecimento por terceiros que o 

requerido, estaria lhe imputando a pratica do crime furto de milho, 

causando com isso danos de ordem moral, já que se tratavam de 

inverdades. O requerido apresentou contestação, alegando ausência de 

ilícito e dano moral. Houve manifestação em réplica. Designada audiência 

de instrução, foram ouvidos autor, requerido e testemunhas, seguindo-se 

manifestação das partes em razões finais escritas. Após análise dos 

autos, em que pese toda a situação alegada pela parte autora, entendo 

que é caso de improcedência do pedido inicial. No caso em apreço, a 

exordial está fundamentada em suposta acusação perpetrada pelo 

requerido de que o autor haveria furtado sacos de milho de sua 

residência, sendo vizinho. Verifico que o autor alega, em linhas gerais, 

que o requerido acusou injustamente, maculando sua imagem perante a 

sociedade com o único intuito de prejudicá-lo, contudo foram ouvidas 3 

testemunhas em juízo, sendo que tanto o Sr. João Batista, quanto o Sr. 

José Tadeu, afirmaram não terem ouvido do requerido a acusação de que 

o furto das sacas de milho teria sido responsabilidade do autor. Fora ainda 

ouvida em juízo a testemunha Bruno Ferreira, quem afirmou que o 

requerido esteve em sua oficina o chamando no carro para conversar, 

ocasião que relatou que o autor teria furtado o milho, sendo este também 

vizinho de propriedade das partes. No entanto, perguntado a testemunha 

se mais alguém ouviu a referida acusação, afirma que somente ele estava 

no local. Analisando detidamente a prova dos autos, conclui-se que o 

relato de uma única testemunha por si só, não autoriza a concessão de 

indenização de danos morais, não possuindo nos autos nenhuma prova 

de que referida acusação fora feita. No caso em concreto, segundo o 

escólio de Rui Stocco, “Para que a ofensa moral indenizável se concretize 

exige-se, além do ataque à imagem, ao bom conceito, à personalidade, a 

causação do abalo de crédito ou dor intensa, a reprovabilidade do ato, de 

modo a se converter em denunciação caluniosa.” (Responsabilidade civil e 

sua interpretação jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, 

p. 677). Destaca-se que a testemunha ouvida nos autos, Sr. José Tadeu, 

informou que é fornecedor de produtos agrícolas para as duas partes 

litigantes, tendo fornecido milho para o requerido na data do suposto furto, 

afirmando não ter sido realizada a referida acusação pelo requerido. Bem 

como a testemunha João Batista, afirma que não ouviu nenhum comentário 

imputando fatos caluniosos feitos pelo reclamado em nome do requerente, 

portando, não restando comprovada a alegação de que o mesmo estaria 

espalhando pela cidade comentários que maculavam sua imagem. Não há, 

portanto, como obrigar a ré a reparar danos morais. No mesmo sentido 

entende a jurisprudência: "Indenização por danos morais, sob alegação de 

acusação indevida da prática de crime de furto. Inquérito policial 

arquivado. Notícia crime perante a autoridade policial caracterizadora de 

exercício regular de direito. Elementos de provas existentes nos autos 

insuficientes para configuração do dolo do denunciante. Dano moral não 

configurado. Recurso não provido." (TJSP, apelação nº 

0020940-08.2010.8.26.0625, Relator Desembargador Edson Luiz de 

Queiroz, julgado em 24/10/2012). (grifo nosso) "RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de danos morais 

em razão de falsa imputação de crime de furto pela ré, sua irmã, que 

originou a revista de sua residência por policiais militares e sua 

permanência em distrito policial por várias horas. Levar ao conhecimento 

da autoridade policial a ocorrência de crime não é ato passível de 

responsabilização civil, salvo se praticado com a intenção de prejudicar a 

pessoa acusada, ou se desprovido de fundamentação razoável. Ato que 

configura exercício regular de direito e que é do interesse da coletividade. 

Inexistência de dolo ou culpa. Inexistência de provas quanto à acusação 

leviana da ré. Ausência de elemento caracterizador da responsabilidade 

civil subjetiva de indenizar. Pretensão não acolhida. Recurso desprovido." 

(TJSP, apelação nº 1011651-08.2014.8.26.0071, Relator Desembargador 

Milton Carvalho, julgado em 29/01/2015). (grifo nosso) Portanto, o autor 

não logrou êxito em demonstrar os danos causados à sua honra e 

imagem. Nos termos do artigo 953, do Código Civil, “A indenização por 

injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas 

resulte ao ofendido”. Confiram-se os precedentes em casos análogos: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência parcial da ação - 

Comunicação de fato tido como delituoso à autoridade policial, com a 

suspeita de autoria imputada ao autor - Propositura de ação de 

Indenização no Juizado Especial Cível, visando condenação em danos 

morais - Comunicação que não enseja, por si só, a indenização reclamada 

- Ausência de comprovação dos alegados danos, bem como de má-fé ou 

culpa dos requeridos na notitia criminis - Desatendimento da regra 

expressa no artigo 333, I, do CPC, o que acarreta a improcedência da 

ação - Sentença reformada - Recurso provido. “Com efeito, este E. 

Tribunal posiciona-se no sentido de que o pedido de instauração de 

inquérito policial (ou a mera comunicação de fato delituoso à autoridade 

policial, como é a hipótese destes autos), por si só, não se consubstancia 

em ato ilícito, nem mesmo quando, posteriormente, vem a ser arquivado (o 

que também ocorreu na situação em exame), de sorte que o dever 

indenizatório surge tão- somente quando o denunciante age com má-fé ou 

culpa, o que não restou evidenciado neste feito [...]Por todo o apurado 
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nestes autos, a conduta do réu não se revestiu de caráter doloso ou 

culposo, caracterizando o exercício regular de um direito. Diante da 

ausência de prova no sentido da leviandade inescusável da denunciante 

Ora, não restando comprovada a má-fé dos denunciantes, (e aqui 

apelante tampouco imprudência grave ou leviandade, por ocasião da 

notitia criminis por eles perpetrada - ônus que incumbia ao autor, por força 

da regra do artigo 333, I, do CPC - merece reforma a r. sentença 

guerreada para que se decrete a total improcedência da demanda [...]”. 

(TJ-SP - Apelação Cível nº: 9101992-75.2005.8.26.0000 - Voto nº: 16.913 

– Rel. Des. Salles Rossi – j. 20/09/2011). (grifo nosso) Também, não há 

que se falar em condenação do autor por litigância de má-fé, pois não se 

enquadra em nenhuma das condutas elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e JULGO IMPROCEDENTE a condenação em litigância de má 

fé. Isento de custas e honorários nessa fase processual. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

nº 1000091-83.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SINESIO 

BATISTA JUNIOR em desfavor de CLEITOMAR DE PAULA. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Sem preliminares ou 

irregularidades a serem sanadas, passa-se à análise do mérito. Em 

síntese alega o autor que teve conhecimento por terceiros que o 

requerido, estaria lhe imputando a pratica do crime furto de milho, 

causando com isso danos de ordem moral, já que se tratavam de 

inverdades. O requerido apresentou contestação, alegando ausência de 

ilícito e dano moral. Houve manifestação em réplica. Designada audiência 

de instrução, foram ouvidos autor, requerido e testemunhas, seguindo-se 

manifestação das partes em razões finais escritas. Após análise dos 

autos, em que pese toda a situação alegada pela parte autora, entendo 

que é caso de improcedência do pedido inicial. No caso em apreço, a 

exordial está fundamentada em suposta acusação perpetrada pelo 

requerido de que o autor haveria furtado sacos de milho de sua 

residência, sendo vizinho. Verifico que o autor alega, em linhas gerais, 

que o requerido acusou injustamente, maculando sua imagem perante a 

sociedade com o único intuito de prejudicá-lo, contudo foram ouvidas 3 

testemunhas em juízo, sendo que tanto o Sr. João Batista, quanto o Sr. 

José Tadeu, afirmaram não terem ouvido do requerido a acusação de que 

o furto das sacas de milho teria sido responsabilidade do autor. Fora ainda 

ouvida em juízo a testemunha Bruno Ferreira, quem afirmou que o 

requerido esteve em sua oficina o chamando no carro para conversar, 

ocasião que relatou que o autor teria furtado o milho, sendo este também 

vizinho de propriedade das partes. No entanto, perguntado a testemunha 

se mais alguém ouviu a referida acusação, afirma que somente ele estava 

no local. Analisando detidamente a prova dos autos, conclui-se que o 

relato de uma única testemunha por si só, não autoriza a concessão de 

indenização de danos morais, não possuindo nos autos nenhuma prova 

de que referida acusação fora feita. No caso em concreto, segundo o 

escólio de Rui Stocco, “Para que a ofensa moral indenizável se concretize 

exige-se, além do ataque à imagem, ao bom conceito, à personalidade, a 

causação do abalo de crédito ou dor intensa, a reprovabilidade do ato, de 

modo a se converter em denunciação caluniosa.” (Responsabilidade civil e 

sua interpretação jurisprudencial, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, 

p. 677). Destaca-se que a testemunha ouvida nos autos, Sr. José Tadeu, 

informou que é fornecedor de produtos agrícolas para as duas partes 

litigantes, tendo fornecido milho para o requerido na data do suposto furto, 

afirmando não ter sido realizada a referida acusação pelo requerido. Bem 

como a testemunha João Batista, afirma que não ouviu nenhum comentário 

imputando fatos caluniosos feitos pelo reclamado em nome do requerente, 

portando, não restando comprovada a alegação de que o mesmo estaria 

espalhando pela cidade comentários que maculavam sua imagem. Não há, 

portanto, como obrigar a ré a reparar danos morais. No mesmo sentido 

entende a jurisprudência: "Indenização por danos morais, sob alegação de 

acusação indevida da prática de crime de furto. Inquérito policial 

arquivado. Notícia crime perante a autoridade policial caracterizadora de 

exercício regular de direito. Elementos de provas existentes nos autos 

insuficientes para configuração do dolo do denunciante. Dano moral não 

configurado. Recurso não provido." (TJSP, apelação nº 

0020940-08.2010.8.26.0625, Relator Desembargador Edson Luiz de 

Queiroz, julgado em 24/10/2012). (grifo nosso) "RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. Autor que alega ter sido vítima de danos morais 

em razão de falsa imputação de crime de furto pela ré, sua irmã, que 

originou a revista de sua residência por policiais militares e sua 

permanência em distrito policial por várias horas. Levar ao conhecimento 

da autoridade policial a ocorrência de crime não é ato passível de 

responsabilização civil, salvo se praticado com a intenção de prejudicar a 

pessoa acusada, ou se desprovido de fundamentação razoável. Ato que 

configura exercício regular de direito e que é do interesse da coletividade. 

Inexistência de dolo ou culpa. Inexistência de provas quanto à acusação 

leviana da ré. Ausência de elemento caracterizador da responsabilidade 

civil subjetiva de indenizar. Pretensão não acolhida. Recurso desprovido." 

(TJSP, apelação nº 1011651-08.2014.8.26.0071, Relator Desembargador 

Milton Carvalho, julgado em 29/01/2015). (grifo nosso) Portanto, o autor 

não logrou êxito em demonstrar os danos causados à sua honra e 

imagem. Nos termos do artigo 953, do Código Civil, “A indenização por 

injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas 

resulte ao ofendido”. Confiram-se os precedentes em casos análogos: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Procedência parcial da ação - 

Comunicação de fato tido como delituoso à autoridade policial, com a 

suspeita de autoria imputada ao autor - Propositura de ação de 

Indenização no Juizado Especial Cível, visando condenação em danos 

morais - Comunicação que não enseja, por si só, a indenização reclamada 

- Ausência de comprovação dos alegados danos, bem como de má-fé ou 

culpa dos requeridos na notitia criminis - Desatendimento da regra 

expressa no artigo 333, I, do CPC, o que acarreta a improcedência da 

ação - Sentença reformada - Recurso provido. “Com efeito, este E. 

Tribunal posiciona-se no sentido de que o pedido de instauração de 

inquérito policial (ou a mera comunicação de fato delituoso à autoridade 

policial, como é a hipótese destes autos), por si só, não se consubstancia 

em ato ilícito, nem mesmo quando, posteriormente, vem a ser arquivado (o 

que também ocorreu na situação em exame), de sorte que o dever 

indenizatório surge tão- somente quando o denunciante age com má-fé ou 

culpa, o que não restou evidenciado neste feito [...]Por todo o apurado 

nestes autos, a conduta do réu não se revestiu de caráter doloso ou 

culposo, caracterizando o exercício regular de um direito. Diante da 

ausência de prova no sentido da leviandade inescusável da denunciante 

Ora, não restando comprovada a má-fé dos denunciantes, (e aqui 

apelante tampouco imprudência grave ou leviandade, por ocasião da 

notitia criminis por eles perpetrada - ônus que incumbia ao autor, por força 

da regra do artigo 333, I, do CPC - merece reforma a r. sentença 

guerreada para que se decrete a total improcedência da demanda [...]”. 

(TJ-SP - Apelação Cível nº: 9101992-75.2005.8.26.0000 - Voto nº: 16.913 

– Rel. Des. Salles Rossi – j. 20/09/2011). (grifo nosso) Também, não há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 607 de 798



que se falar em condenação do autor por litigância de má-fé, pois não se 

enquadra em nenhuma das condutas elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e JULGO IMPROCEDENTE a condenação em litigância de má 

fé. Isento de custas e honorários nessa fase processual. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON VIEGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMIR DIAS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000464-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDEMILSON VIEGAS DE 

SOUZA REQUERIDO: LEOMIR DIAS REIS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por EDEMILSON VIEGAS 

DE SOUZA, contra LEOMIR DIAS REIS, devidamente qualificados. 

Dispensado o Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega o requerente que 

é credor da parte requerida referente a cheque sustado e não pago no 

valor total, atualizado, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que, esquiva-se de 

sua obrigação de pagamento do valor devido, não vendo o autor outra 

forma de receber tal valor, ajuizou a presente ação requerendo o 

pagamento do valor supra. Primeiramente, DECRETO A REVELIA DO 

RECLAMADO LEOMIR DIAS REIS, uma vez que, devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e para apresentar contestação, 

deixou de comparecer à audiência e escoar o prazo sem apresentar sua 

defesa. Prosseguindo, no processo civil vigora o ônus da prova, segundo 

o qual o litigante deve provar os fatos alegados e do qual depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Diante disso, verifica-se que a prova cabal dos autos, que 

justifica a presente demanda, consiste em cheque, que é título líquido e 

certo, cabendo à reclamada comprovar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor. Compulsando as provas produzidas nos 

autos, verifica-se que a reclamada não logrou êxito em desconstituir 

referidos títulos eis que o requerente se encontra da posse do mesmo e a 

requerida não apresentou contestação. Assim, deve prevalecer a 

pretensão deduzida pela parte autora na inicial, qual seja, receber o valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Diante do exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte 

requerida LEOMIR DIAS REIS, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 da 

Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida - 

termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000018-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SIVALDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL proposta por SIVALDO DE OLIVEIRA em face 

de DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SPRINGER 

CARRIER LTDA e L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. A requerida alega ilegitimidade da parte autora para figurar no 

polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do produto 

encontra-se em nome de terceiro – Isael Servino da Silva. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que consta 

contrato de compra e venda de uma motocicleta, possuindo como partes o 
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autor e o Sr. Isael (terceiro), o qual ficou estabelecido que a forma de 

pagamento seria a entrega de um ar condicionado novo, portanto sendo o 

autor o destinatário final do produto. Ademais não há dúvidas de que 

apesar da nota fiscal constar em nome de terceiro, o aparelho em questão 

pertence a parte autora, sendo que consta o nome desta na reclamação 

junto ao PROCON – id. 11133667 e 11133667. Portanto, indefiro. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que se trata 

de comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto ainda que o 

fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao 

consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Ademais o autor realizou 

reclamação junto ao PROCON local, antes de propor a presente ação, 

possuindo a requerida tempo suficiente para realizar a referida 

perícia/constatação, não comprovando ter atendido a reclamação 

administrativa. Indefiro o pedido de exclusão da requerida L. I. R. 

COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, haja vista que 

pertence ao mesmo grupo econômico da requerida DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que o aparelho de ar condicionado apresentou vício de qualidade dentro 

do prazo da garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a 

fim de que as requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante 

do descaso perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no 

produto não foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a 

instalação por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o 

reclamante alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras, 

no momento da compra. O autor ainda busco o PROCON desta urbe, 

contudo, não teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando a condenação das empresas requeridas pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, as partes 

rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na exordial por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Em que pese às alegações das empresas reclamadas, não há 

como afastar suas responsabilidades pelos eventos narrados na inicial, 

pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, inciso VIII, do 

CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não carrearam aos 

autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a veracidade de suas 

alegações. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade, 

bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento administrativo 

junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na substituição do produto 

viciado ou realizaram a perícia que alegam ser imprescindível, o que 

denota de per si a falha e abusividade na prestação de seus serviços. 

Destaco, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverão indenizar, não somente os danos 

materiais suportados pela parte consumidora, mas também, os danos 

morais que no presente caso é evidente. Em relação ao dano moral, certo 

é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura das rés potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que o 

produto novo apresentou defeito, sendo recusada assistência pelas 

requeridas. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução 

administrativa por meio de reclamação junto ao PROCON. Evidente, 

portanto, que a parte autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar 

o problema, ficou privada da utilização do bem, e teve frustrada uma 

legítima expectativa decorrente do contrato firmado, sem justificativa 

plausível. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com os prejuízos 

sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 1.672,30 (um mil seiscentos e setenta e 

dois reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 
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n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000018-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SIVALDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL proposta por SIVALDO DE OLIVEIRA em face 

de DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SPRINGER 

CARRIER LTDA e L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. A requerida alega ilegitimidade da parte autora para figurar no 

polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do produto 

encontra-se em nome de terceiro – Isael Servino da Silva. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que consta 

contrato de compra e venda de uma motocicleta, possuindo como partes o 

autor e o Sr. Isael (terceiro), o qual ficou estabelecido que a forma de 

pagamento seria a entrega de um ar condicionado novo, portanto sendo o 

autor o destinatário final do produto. Ademais não há dúvidas de que 

apesar da nota fiscal constar em nome de terceiro, o aparelho em questão 

pertence a parte autora, sendo que consta o nome desta na reclamação 

junto ao PROCON – id. 11133667 e 11133667. Portanto, indefiro. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que se trata 

de comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto ainda que o 

fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao 

consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Ademais o autor realizou 

reclamação junto ao PROCON local, antes de propor a presente ação, 

possuindo a requerida tempo suficiente para realizar a referida 

perícia/constatação, não comprovando ter atendido a reclamação 

administrativa. Indefiro o pedido de exclusão da requerida L. I. R. 

COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, haja vista que 

pertence ao mesmo grupo econômico da requerida DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que o aparelho de ar condicionado apresentou vício de qualidade dentro 

do prazo da garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a 

fim de que as requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante 

do descaso perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no 

produto não foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a 

instalação por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o 

reclamante alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras, 

no momento da compra. O autor ainda busco o PROCON desta urbe, 

contudo, não teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando a condenação das empresas requeridas pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, as partes 

rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na exordial por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Em que pese às alegações das empresas reclamadas, não há 

como afastar suas responsabilidades pelos eventos narrados na inicial, 

pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, inciso VIII, do 

CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não carrearam aos 
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autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a veracidade de suas 

alegações. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade, 

bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento administrativo 

junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na substituição do produto 

viciado ou realizaram a perícia que alegam ser imprescindível, o que 

denota de per si a falha e abusividade na prestação de seus serviços. 

Destaco, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverão indenizar, não somente os danos 

materiais suportados pela parte consumidora, mas também, os danos 

morais que no presente caso é evidente. Em relação ao dano moral, certo 

é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura das rés potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que o 

produto novo apresentou defeito, sendo recusada assistência pelas 

requeridas. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução 

administrativa por meio de reclamação junto ao PROCON. Evidente, 

portanto, que a parte autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar 

o problema, ficou privada da utilização do bem, e teve frustrada uma 

legítima expectativa decorrente do contrato firmado, sem justificativa 

plausível. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com os prejuízos 

sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 1.672,30 (um mil seiscentos e setenta e 

dois reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000018-77.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SIVALDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL proposta por SIVALDO DE OLIVEIRA em face 

de DISMOBRÁS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, SPRINGER 

CARRIER LTDA e L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. A requerida alega ilegitimidade da parte autora para figurar no 

polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do produto 

encontra-se em nome de terceiro – Isael Servino da Silva. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que consta 

contrato de compra e venda de uma motocicleta, possuindo como partes o 
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autor e o Sr. Isael (terceiro), o qual ficou estabelecido que a forma de 

pagamento seria a entrega de um ar condicionado novo, portanto sendo o 

autor o destinatário final do produto. Ademais não há dúvidas de que 

apesar da nota fiscal constar em nome de terceiro, o aparelho em questão 

pertence a parte autora, sendo que consta o nome desta na reclamação 

junto ao PROCON – id. 11133667 e 11133667. Portanto, indefiro. Afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo em vista, que se trata 

de comerciante, que integra a cadeia de fornecedores, possuindo 

legitimidade passiva para responder pelo vício do produto ainda que o 

fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou inacessível ao 

consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004987541 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/07/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2014) 

Ao contrário do que sustenta a ré comerciante do produto em questão, de 

acordo com o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o 

comerciante é coobrigado e responsável solidariamente, juntamente com 

todas as demais espécies de fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, a sua escolha, 

exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Optando ele pelo ajuizamento da 

ação contra ambos, comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação 

de regresso contra o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da 

relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante. Resta claro que a acionada integra a 

cadeia de consumo, participando desta relação e, portanto, responde 

pelos seus atos, nos termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. No caso em 

exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Ademais o autor realizou 

reclamação junto ao PROCON local, antes de propor a presente ação, 

possuindo a requerida tempo suficiente para realizar a referida 

perícia/constatação, não comprovando ter atendido a reclamação 

administrativa. Indefiro o pedido de exclusão da requerida L. I. R. 

COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, haja vista que 

pertence ao mesmo grupo econômico da requerida DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés 

provarem a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras 

de produtos e serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que o aparelho de ar condicionado apresentou vício de qualidade dentro 

do prazo da garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a 

fim de que as requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante 

do descaso perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no 

produto não foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a 

instalação por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o 

reclamante alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras, 

no momento da compra. O autor ainda busco o PROCON desta urbe, 

contudo, não teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa, busca a Tutela 

Jurisdicional pleiteando a condenação das empresas requeridas pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, as partes 

rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na exordial por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada. Em que pese às alegações das empresas reclamadas, não há 

como afastar suas responsabilidades pelos eventos narrados na inicial, 

pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, inciso VIII, do 

CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não carrearam aos 

autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a veracidade de suas 

alegações. Assim, analisando detidamente os autos, tenho que a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em que 

demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade, 

bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento administrativo 

junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na substituição do produto 

viciado ou realizaram a perícia que alegam ser imprescindível, o que 

denota de per si a falha e abusividade na prestação de seus serviços. 

Destaco, não observaram as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. Não atendendo de imediato o estabelecido na Lei 8.078/90, 

artigo 18, incisos e parágrafos, deverão indenizar, não somente os danos 

materiais suportados pela parte consumidora, mas também, os danos 

morais que no presente caso é evidente. Em relação ao dano moral, certo 

é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não é 

suficiente para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto 

retratado nos autos, a postura das rés potencializa a superioridade do 

fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

gerando ofensa à sua honra subjetiva, devendo ser objeto de 

compensação a título de danos morais na forma dos artigos 5º, inciso X da 

Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que o 

produto novo apresentou defeito, sendo recusada assistência pelas 

requeridas. O reclamante ainda comprova a tentativa de solução 

administrativa por meio de reclamação junto ao PROCON. Evidente, 

portanto, que a parte autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar 

o problema, ficou privada da utilização do bem, e teve frustrada uma 

legítima expectativa decorrente do contrato firmado, sem justificativa 

plausível. Desta feita, considerando as situações acima mencionada, 

entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado no montante 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor condizente com os prejuízos 

sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 1.672,30 (um mil seiscentos e setenta e 

dois reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR as reclamadas 

SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 
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n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APOITIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000029-09.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL APOITIA OURIVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença 

deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço e indevida negativação do nome da 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito, o que faz presumir a 

ocorrência do dano, pois in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que “Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa” - (AgRg no 

AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). Nesses termos, 

igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE 

IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema referente 

à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual. 

Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, 

inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o 

valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo 

excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos 

fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do 

especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra 

que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos 

manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do 

processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte 

embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO 

EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com 

a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de 

declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou 

correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica 

a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão 

embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação 

suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar 

suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões 

de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso 

especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, 

tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão 

restou expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem 

ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de 

omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo 

da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi 

exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos 

manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no 

art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no 

AgRg no AREsp 792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão 
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recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o 

embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APOITIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000029-09.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL APOITIA OURIVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença 

deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço e indevida negativação do nome da 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito, o que faz presumir a 

ocorrência do dano, pois in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que “Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa” - (AgRg no 

AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). Nesses termos, 

igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE 

IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema referente 

à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual. 

Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, 

inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o 

valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo 

excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos 

fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do 

especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra 

que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos 

manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do 

processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte 

embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO 

EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com 

a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de 

declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou 

correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica 

a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão 

embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação 

suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar 

suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões 

de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso 

especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, 

tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão 

restou expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem 

ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de 

omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo 

da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi 

exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos 

manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no 

art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no 

AgRg no AREsp 792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o 

embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APOITIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000029-09.2018.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL APOITIA OURIVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de que a sentença 

deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado à 

reclamante, sob a alegação de que a teria sido omissão, o que não 

ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito, o que deve 

ser atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há suficiente fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço e indevida negativação do nome da 

reclamante nos cadastros restritivos de crédito, o que faz presumir a 

ocorrência do dano, pois in re ipsa. O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que “Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao 

crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa” - (AgRg no 

AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015). Nesses termos, 

igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE 

IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O tema referente 

à configuração do dano moral não foi apreciado pela Corte Estadual. 

Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento oportuno, 

inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o 

valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo 

excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos 

fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do 

especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra 

que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos 

manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do 

processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte 

embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO 

EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com 

a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de 

declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou 

correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica 

a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão 

embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação 

suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar 

suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões 

de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso 

especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, 

tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão 

restou expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem 

ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de 

omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo 

da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi 

exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos 

manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no 

art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no 

AgRg no AREsp 792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão 

recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o 

embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-89.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000347-89.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA VIEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como 

partes MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA e CAIXA - CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, em que aquela pugnou, entre outros, pela 

concessão da tutela provisória de urgência liminar antecipada, para a fim 

de excluir seu nome dos cadastros restritivos de créditos e a condenação 

da instituição financeira reclamada em indenizar danos. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Trato de questão de 

ordem pública que envolve competência absoluta e, portanto, cabível por 

esse julgador o conhecimento da inadmissibilidade do processamento 

perante o Juizado Especial Cível de ofício e a consequente extinção do 

processo sem apreciação do mérito, pois não pode a reclamante 

demandar nos Juizados Especiais Cíveis da Comarca em desfavor da 
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CAIXA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, porque trato de instituição 

financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do 

Decreto-Lei n. 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da 

Fazenda, com sede e foro na capital da República e não se enquadra na 

hipótese de competência delegada ou entre as hipóteses autorizadas pela 

Lei n. 9.099/95, art. 8º, podendo a parte renovar a ação no juízo correto. 

Nesses termos: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA EM FACE 

DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL DELEGADA PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CF. 

INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGOS 

ANALISADOS: 109, § 3º, DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de competência 

concluso ao Gabinete em 23.08.2012, no qual se discute a competência 

para julgar apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo 

Estadual no exercício da competência constitucional delegada prevista no 

art. 109, § 3º, da CF. Ação de indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da 

inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita 

à Justiça Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, 

do art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que 

figure como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. 

I, da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal”. (STJ, CC 122.253/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 01/10/2013) Ademais, há a extinção 

do processo, sem resolução do mérito, quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º da Lei n. 9.099/1995, sendo prescindível 

nos processos do Juizado Especial Cível a prévia intimação pessoal da 

parte – CPC, art. 267, § 1° -, pois aplicável a regra especial da Lei n. 

9.099/1995, art. 51, § 1º. Nesses termos: “SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. O sindicato, por ser pessoa 

jurídica, mas não se enquadrar na exceção legal atinente à microempresa, 

não pode demandar no Juizado Especial. Inteligência do art. 8º, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95. Extinção do processo sem julgamento do mérito, de ofício. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71002910545, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

09/06/2011)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002910545 RS, Relator: João 

Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2011) O 

reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, diferentemente do 

processo comum, não induz à declinação da competência, mas sim à 

extinção do processo sem exame do mérito, ou seja, a incompetência 

deverá ser decretada de ofício, com a extinção do processo, conforme 

prevê o art. 51 da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 89 do FONAJE, 

aprovado no XVI Encontro no Rio de Janeiro/RJ. Nesses termos: “JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: 'A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.' 3 - Recurso conhecido e 

provido”. (RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012). Há incompetência absoluta para julgar a demanda e o § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 8º c/c art. 51, 

IV e § 1º; CPC, art. 267, IV/NCPC, art. 485, IV. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-32.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010319-32.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DORCELINA VAZ MAMEDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado, razão pela qual 

dou-me por ciente disso, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que a parte adversa, reclamada, querendo, manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pedido de conversão da obrigação 

de fazer em perdas e danos, assim como esclareça sobre a efetiva 

transfência da linha móvel para terceiro de boa-fé e a evetual 

impossiblidade de cumprimento. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 16 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-32.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA VAZ MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010319-32.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DORCELINA VAZ MAMEDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado, razão pela qual 

dou-me por ciente disso, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 616 de 798



Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que a parte adversa, reclamada, querendo, manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pedido de conversão da obrigação 

de fazer em perdas e danos, assim como esclareça sobre a efetiva 

transfência da linha móvel para terceiro de boa-fé e a evetual 

impossiblidade de cumprimento. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 16 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-35.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010280-35.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GASPAR BARBOSA DE 

MELO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-35.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010280-35.2016.8.11.0038 REQUERENTE: GASPAR BARBOSA DE 

MELO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000066-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOANA DE 
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CARVALHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000066-70.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA JOANA DE 

CARVALHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes 

de ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-27.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes RENATO AVELINO PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de dezembro de 2018 - 

12:43:19. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-27.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000043-27.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, tendo como partes RENATO AVELINO PEREIRA e ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que faço a juntada 

do alvará, pendente quando da sentença extintiva, a qual deve ser 

integralmente cumprida. Às providências. Araputanga-MT, 16 de dezembro 

de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRANDINA LAURA BORGES (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000098-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requer o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema 

BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas 

de direito público interno, no que tange às demandas que tenham por 

objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema 

Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores 

informados indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado 

valor suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018 - 

12:56:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRANDINA LAURA BORGES (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000098-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requer o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema 

BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas 

de direito público interno, no que tange às demandas que tenham por 

objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema 

Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores 

informados indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado 

valor suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 
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que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018 - 

12:56:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRANDINA LAURA BORGES (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000098-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em 

que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requer o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema 

BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas 

de direito público interno, no que tange às demandas que tenham por 

objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema 

Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores 

informados indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado 

valor suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018 - 

12:56:30. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000156-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por AMANDA DE SOUZA SANTANA em desfavor de 

CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo por meio de petição (id 16751033), nos seguintes termos: 

“A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais), mediante depósito bancário, até o dia 

30/11/2018, restando acordado que não obrigação de fazer”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-78.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000156-78.2017.8.11.0038 REQUERENTE: AMANDA DE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por AMANDA DE SOUZA SANTANA em desfavor de 

CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. É o necessário. Decido. As partes 

firmaram acordo por meio de petição (id 16751033), nos seguintes termos: 

“A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais), mediante depósito bancário, até o dia 

30/11/2018, restando acordado que não obrigação de fazer”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-31.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA TONIOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. DOS SANTOS MARMORARIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000228-31.2018.8.11.0038 REQUERENTE: RENATA APARECIDA 

TONIOLO REQUERIDO: J. F. DOS SANTOS MARMORARIA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por 

RENATA APARECIDA TONIOLO em desfavor de J. F. DOS SANTOS 

MARMORARIA - ME. É o necessário. Decido. As partes compuseram 

acordo (16742223), nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a 

efetuar o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data da assinatura do termo de 

acordo, e 4 cheques pré-datado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a serem descontados na data de 05/11/2018, 

05/12/2018, 05/01/2019 e 05/02/2019. A reclamada ainda se obriga a 

retirar a piscina da residência do reclamante, bem como efetuar os 

reparos necessários no quintal da residência deste para tampar o buraco 

que ficara no local onde se encontra a piscina”. Isso posto, considerando 

que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar 

à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o acordado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Não 

sendo o caso de aguardar eventual cumprimento da transação, arquive 

imediatamente – CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, arquive os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, art. 914 e 

Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII Encontro em 

Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000279-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VELOCINDO BELMIRO 

CHAPARRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a patrona da parte autora anexou pedido de desistência ante a notícia 

de falecimento do reclamante (id. 17067510). A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 
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litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante VELOCINDO BELMIRO 

CHAPARRO (id. 17067510), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000279-76.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VELOCINDO BELMIRO 

CHAPARRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., em que foi REQUERIDO pela parte reclamante a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido. Verifica-se 

que a patrona da parte autora anexou pedido de desistência ante a notícia 

de falecimento do reclamante (id. 17067510). A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda, o qual é perfeitamente possível. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, diversamente do procedimento 

comum ordinário, no Juizado Especial Cível é prescindível a 

a n u ê n c i a / c o n s e n t i m e n t o  d a  p a r t e  a d v e r s a  p a r a  o 

reconhecimento/homologação da desistência. Nesses termos, Enunciado 

n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ, e a sua 

nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 90 - A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em vista a 

manifestação expressa da parte reclamante VELOCINDO BELMIRO 

CHAPARRO (id. 17067510), ACOLHO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º, NCPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE RUFINO BAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000351-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE RUFINO BAIA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO em que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e 

diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente 

a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. 

É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário - R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) -, quem deverá ser cientificado, através de 
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qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de saúde – 

Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento 

ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de 

Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

e le t rôn ico,  dec isões  in te r locu tór ias  e /ou  sentença,  da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, do 

relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do quantitativo 

e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 1.320, 

parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º. Aportada aos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

16:34:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE RUFINO BAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000351-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE RUFINO BAIA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO em que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e 

diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente 

a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. 

É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário - R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de saúde – 

Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento 

ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de 

Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

e le t rôn ico,  dec isões  in te r locu tór ias  e /ou  sentença,  da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, do 

relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do quantitativo 

e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 1.320, 

parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º. Aportada aos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

16:34:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000351-63.2017.8.11.0038
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE RUFINO BAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000351-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE RUFINO BAIA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO em que a parte autora/requerente, entre pedidos outros e 

diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente 

a análise e decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. 

É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de 

medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados os documentos necessários pela 

parte autora/requerente, DEFIRO o pedido e, por já bloqueados outrora e 

disponíveis valores no processo, DETERMINO/REALIZO a expedição do 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário - R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) -, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, 

considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 

2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, 

assim como o fato de que a demanda versa sobre ação de saúde – 

Sistema Único de Saúde - SUS, DETERMINO a remessa/encaminhamento 

ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de 

Malote Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

e le t rôn ico,  dec isões  in te r locu tór ias  e /ou  sentença,  da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário, do 

relatório médico que embasa a ação, do orçamento descrito do quantitativo 

e valor unitário e, se possível, da respectiva nota fiscal e/ou termo de 

responsabilidade e prestação de contas periódica – CNGC, art. 1.320, 

parágrafo único -, pois, se impossível a exigência da nota fiscal 

previamente ao ato objeto da decisão judicial, esta deverá ser juntada, 

após a prestação do serviço ou fornecimento do medicamento, 

necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º. Aportada aos autos 

a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a vista dos autos para que o ente público (parte requerida) se 

manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018 - 

16:34:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-63.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS DANIELSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010056-63.2017.8.11.0038 REQUERENTE: GEANE CRISTINA BARROS 

DOS SANTOS LOPES EIRELI REQUERIDO: EDSON LUIS DANIELSKI Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 14 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EDILSON CARVALHO 

ARANTES e VIVO S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes EDILSON CARVALHO 

ARANTES e VIVO S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 17 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 66/2018-cnpar

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que a Técnica Judiciária Zaida de Lourdes Martins Oliveira, 

responde subsidiariamente pelo Cartório Distribuidor – Mat. 4135, 

encontra-se de licença-prêmio pelo período de 10 dias, de 28/11 a 

07/12/2018.

 Considerando a necessidade de Designação de Distribuidor, Contador e 

Partidor em substituição no período de usufruto de licença-prêmio da 

Servidora.

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Técnico Judiciário Deusdete Fernandes da Silva, 

Matricula 34269, para substituir a Distribuidora, Contadora e Partidora no 

período de 28/11 a 07/12/2018, em virtude de usufruto de licença–prêmio 

da servidora designada.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 04 de dezembro de 2018.
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 Marina Carlos França

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44868 Nr: 790-35.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE MARÇO 

DE 2019, ÀS 14h30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados 

nos termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO PREVIDENCIARIO da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência judicial.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54652 Nr: 2435-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda, 

José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos.

É como decido!

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos.

 Transitada em julgado, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 2957-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de regularização de guarda ajuizada por ROZIVALDA 

DIAS DA ROCHA em face de VALDIR GONÇALVES DA SILVA, em 

benefício da adolescente Vanessa Dias da Silva.

Com a inicial (fls. 01/08), vieram os documentos às fls. 09/17.

Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, fora recebida a 

inicial à fl. 35.

Relatório de estudo psicossocial com parecer favorável a concessão do 

pedido inicial (fls. 40/43).

Comando judicial assentado à fl. 51.

Realizada audiência de conciliação, verifico que as partes lograram êxito 

em compor os seus interesses (fls. 78/79).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, eis que devidamente representados pela mesma 

causídica, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, para 

homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo de págs. 78/79, passando a fazer parte integrante desta sentença.

 DEFIRO o pedido para que os alimentos continuem a ser descontados da 

folha de pagamento do requerido.

 REITERE-SE ofício n. 3.371/2018 (fl. 70) para que se mantenha o desconto 

de 30% do salário mínimo na folha de pagamento do requerido a título de 

ALIMENTOS DEFINITIVOS em benefício da adolescente Vanessa Dias da 

Silva.

Sem taxas nem custas eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com 

baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19537 Nr: 1429-29.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Abrantes de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ N.FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:OAB/MT 8392, JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - 

OAB:5897/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

574,56 (quinhentos e setente a quatro reais e cinquenta e seis centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 90/93. Este valor 

deverá ser separado, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 161,16 

(cento e sessenta e um reais e dezeseis centavos), para fins da guia de 

Taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de origem aos cuidados da Central de 
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Arrecadação e Arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2928 Nr: 372-25.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. WALOSZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20(vinte)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): F. F. Waloszek, CNPJ: 

26768143000131, brasileiro(a), Endereço: Reserva S/n° Km 40, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Arenápolis-MT

Valor das Custas Processuais:638,62

Prazo para pagamento:05(cinco)

Pagamento sob pena de:nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte Requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$.638,62 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 88. 

Este valor deverá ser separada, sendo R$ 499,78 (quatrocentos e 

noventa e nove reais e setenta e oito centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 138,84 (cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos), para fins da guia de Taxas Judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de origem aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT".

Nome e cargo do digitador:Domingas Maria da Silva Lima - Oficial 

Escrevente Designada

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2369 Nr: 296-35.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. WALOSZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20(vinte)

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): F. F. Waloszek, CNPJ: 

26768143000131, brasileiro(a), Endereço: Reserva S/n° Km 40, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Arenápolis-MT

Valor das Custas Processuais:638,62

Prazo para pagamento:05(cinco)

Pagamento sob pena de:"Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT".

Nome e cargo do digitador:Domingas Maria da Silva Lima - Gestora da 

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44427 Nr: 404-05.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA 

e, por consequências, nos moldes do art. 397 III do CPP, absolvo a ré 

ADRIANA BARBOSA DA SILVA. Tendo em vista teor do art. 1387 da 

CNGC, dispenso a intimação pessoal da denunciada, devendo estar ser 

intimada, tão somente, na pessoa do seu procurador constituído. 

Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Certificado o trânsito em 

julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual, Federal e à 

Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo. Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70496 Nr: 2795-88.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jdc - Tangará da Serra - 3ª Vara Cível, Jaqueline A. de 

Carli Zuconelli, Valdecir Zuconelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Jose Dumoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:34.209/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial de justiça a 

fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação expedido no 

bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DIULA CUNHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000546-50.2018.8.11.0026. 

AUTOR(A): DIULA CUNHA DE SOUZA RÉU: INSS Vistos. Trata-se de Ação 

de Concessão de Aposentadoria por idade rural ajuizada por DIULA 

CUNHA DE SOUZA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

antecipada, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário pleiteado. Sustenta que sempre exerceu atividade 

campesina em regime de economia familiar junto com sua família, que 

plantavam o básico da cultura artesanal para o próprio sustento, que não 

tem mais condições de trabalhar na lavoura, que já está com idade 

avançada, que cumpre todos os requisitos exigidos para a concessão do 

benefício. Com a inicial vieram documentos. É o relatório. DECIDO. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

vez que preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 8.213/91. O artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da 
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antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Para Luiz Guilherme Marinoni (pag. 312/313) “a 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. 

Segundo Luiz Guilherme Marinone (pag. 312/313), ainda, “a tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito”. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida não se encontram presentes. Destaco que, não obstante 

haja início de prova material, esta deve ser corroborada por prova 

testemunhal. Tenho que, ao menos nesta fase cognitiva perfunctória, não 

se pode aferir que a parte autora tem direito à aposentadoria como 

segurada especial, haja vista a necessidade de dilação probatória, motivo 

pelo qual, nesta quadra processual não há como acolher o pedido de 

tutela antecipada. Assim, indevida é a concessão do benefício vindicado, 

diante da situação fática apresentada e das alegações da(o) requerente, 

tendo em vista a fragilidade das provas acerca do implemento das 

condições para aposentadoria como segurada especial. Nesse diapasão, 

infere-se que não restou comprovado, pelo menos neste momento, o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a concessão 

do benefício pleiteado. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação da tutela só 

deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A não 

comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza 

a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos 

autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. 

CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 25 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14h50MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

CPC. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe o EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos, sob pena de incorrer no crime de desobediência judicial. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

ARENÁPOLIS, 14 de dezembro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-55.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ROCHA DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - 044.836.461-17 (REPRESENTANTE)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA OAB - 014.087.854-80 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Numero do Processo: 

8010262-55.2013.8.11.0026 EXEQUENTE: VITOR ROCHA DA SILVA 

JUNIOR REPRESENTANTE: JENNIFER SANTANA ROCHA, ANGELA MARIA 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: ANCELMO PERON DESPACHO Vistos. 

Intime-se a parte autora Angela Maria de Oliveira, habilitada nos autos em 

razão do falecimento do requerente, para se manifestar no prazo de 10 

dias a respeito da petição anexada aos autos pela herdeira Jennifer 

Santana Rocha, requerendo a desistência do feito (id. 14506637) e ainda 

se manifeste a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença de id. 

1471985. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 14 de dezembro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000558-64.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.084,70 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA Endereço: rua Darci Pereira Rodrigues, 45, Primavera, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Presidente Getulio Vargas, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): CLAUDINEIA DA SILVA OLIVEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, bem como ciência da distribuição do ônus da prova e do 

indeferimento da tutela de urgência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 

Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000399-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARLI SUELI DE OLIVEIRA Endereço: RUA. 

MINAS GERAIS, S/N, INDENIFINIDO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUELI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000399-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARLI SUELI DE OLIVEIRA Endereço: RUA. 

MINAS GERAIS, S/N, INDENIFINIDO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 

78415-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000363-79.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.199,18 POLO ATIVO: Nome: CLEMILSON BRASIL Endereço: 

TRAVESSA PEROLA, 1297, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000363-79.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.199,18 POLO ATIVO: Nome: CLEMILSON BRASIL Endereço: 

TRAVESSA PEROLA, 1297, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

851, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000401-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: TIAGO DOS SANTOS Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]
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->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000401-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: TIAGO DOS SANTOS Endereço: Rua 

Deputado Emanuel Pinheiro, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMAR ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010193-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.321,84 POLO ATIVO: Nome: LINDEMAR ALVES DA COSTA Endereço: 

Chácara NOSSA SENHORA APARECIDA, LOTE 04, ASSENTAMENTO VILA 

NOVA, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, CEMAT, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMAR ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010193-18.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.321,84 POLO ATIVO: Nome: LINDEMAR ALVES DA COSTA Endereço: 

Chácara NOSSA SENHORA APARECIDA, LOTE 04, ASSENTAMENTO VILA 

NOVA, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Rua Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184, CEMAT, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-30.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PINHEIRO DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE LOURENCO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO PROCESSO n. 8010134-30.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

35.200,00 POLO ATIVO: Nome: NILSON PINHEIRO DE MENESES Endereço: 

Chácara NOSSA SENHORA APARECIDA, 03, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 

1575, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-30.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PINHEIRO DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE LOURENCO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010134-30.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

35.200,00 POLO ATIVO: Nome: NILSON PINHEIRO DE MENESES Endereço: 

Chácara NOSSA SENHORA APARECIDA, 03, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 

1575, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDEMILSON BENEDITO DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEDILSON ASSIS DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010009-28.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO ANASTACIO CHAVES Endereço: 

Rua BAHIA, 19N, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 514, FRENTE AO MERCADO PÃO 

DE MEL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDEMILSON BENEDITO DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEDILSON ASSIS DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010009-28.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

14.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO ANASTACIO CHAVES Endereço: 

Rua BAHIA, 19N, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 514, FRENTE AO MERCADO PÃO 

DE MEL, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-96.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010095-96.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.676,84 POLO ATIVO: Nome: LETICIA PIOVESAN TOFFOLO Endereço: 

Avenida PAPA PAULO VI, SEM NÚME, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, - ATÉ 789/790, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-96.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIOVESAN TOFFOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010095-96.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

23.676,84 POLO ATIVO: Nome: LETICIA PIOVESAN TOFFOLO Endereço: 

Avenida PAPA PAULO VI, SEM NÚME, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: , 184, - ATÉ 789/790, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010204-52.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDENIR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010204-52.2013.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.800,00 POLO ATIVO: Nome: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME Endereço: 

Rua Gonçalves Ledo, 1466, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: LEDENIR FERREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua SILVANO RODRIGUES DA SILVA, S/N, OFICINA DE MOTOS 

MOTO-KA, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000286-07.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.368,24 POLO ATIVO: Nome: ANA PEREIRA DO VALE Endereço: Rua 

José Alves Rodrigues, Próximo ao quartel da PM, Vila Alta, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2.031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 
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Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000286-07.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.368,24 POLO ATIVO: Nome: ANA PEREIRA DO VALE Endereço: Rua 

José Alves Rodrigues, Próximo ao quartel da PM, Vila Alta, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2.031, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PINHEIRO GIROLDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000264-12.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.021,92 POLO ATIVO: Nome: GILMAR PINHEIRO GIROLDE Endereço: Rua 

Pedro Rodrigues do Nascimento, S/N, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Avenida Santo Antonio, s/n, 

Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PINHEIRO GIROLDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000264-12.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.021,92 POLO ATIVO: Nome: GILMAR PINHEIRO GIROLDE Endereço: Rua 

Pedro Rodrigues do Nascimento, S/N, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Avenida Santo Antonio, s/n, 

Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-31.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000071-31.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: SONIA FRANCISCA DE SOUZA Endereço: 

Rua Travessa Diamante, Qd 05, SN, Cohabe Tapirapuã, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 

SN, FRENTE AO SUPERMERCADO PÃO DE MEL, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-31.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 
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CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000071-31.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

37.480,00 POLO ATIVO: Nome: SONIA FRANCISCA DE SOUZA Endereço: 

Rua Travessa Diamante, Qd 05, SN, Cohabe Tapirapuã, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 

SN, FRENTE AO SUPERMERCADO PÃO DE MEL, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-02.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010110-02.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.340,00 POLO ATIVO: Nome: EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO 

Endereço: Rua FREDERICO GARCEZ JORTES, 1344E,, PRIMAVERA,, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, 409, PREDIO, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-02.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010110-02.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.340,00 POLO ATIVO: Nome: EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO 

Endereço: Rua FREDERICO GARCEZ JORTES, 1344E,, PRIMAVERA,, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, 409, PREDIO, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000082-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 531, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 353-E, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
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DIREITO PROCESSO n. 1000082-26.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.000,00 POLO ATIVO: Nome: VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 531, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 353-E, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000080-56.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.540,00 POLO ATIVO: Nome: ELIELSON GOMES DE SOUSA Endereço: 

Prefeito Alfredo de Araújo Granja, S/N, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS 

LTDA - ME Endereço: Presidente Vargas, 823, VILA NOVA, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000080-56.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

9.540,00 POLO ATIVO: Nome: ELIELSON GOMES DE SOUSA Endereço: 

Prefeito Alfredo de Araújo Granja, S/N, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: AGUAS DE ARENAPOLIS 

LTDA - ME Endereço: Presidente Vargas, 823, VILA NOVA, ARENÁPOLIS 

- MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAM CRISTINA GOUVEA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000269-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: LIRIAM CRISTINA GOUVEA DA SILVA 

Endereço: Rua Pedro Rodrigues de Nascimento, SN, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIAM CRISTINA GOUVEA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000269-34.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: LIRIAM CRISTINA GOUVEA DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 635 de 798



Endereço: Rua Pedro Rodrigues de Nascimento, SN, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR VITORASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010064-76.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.150,00 POLO ATIVO: Nome: ITAMAR VITORASSI Endereço: Rua PEDRO 

NUNES BARROSO, 190E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua VERADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-000 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE CIVIL, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-94.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FAUL CLAUDIO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010121-94.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: FAUL CLAUDIO MACHADO Endereço: Rua 

Beija -Flor, 51, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, S/N, FRENTE AO MERCADO PAO DE 

MEL, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIENE PEREIRA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA DELGADO VILLACA OAB - SP0099761A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010106-62.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: ELCIENE PEREIRA DA SILVA NUNES 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, 449, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Endereço: Rua UM, 60, ARVOREDO II, CONTAGEM - MG - CEP: 32113-500 

Nome: POSITIVO INFORMATICA S/A Endereço: Rua JOAOBETTEGA, 5200, 

- DE 2966/2967 A 6097/6098, CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, CURITIBA 

- PR - CEP: 81350-000 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POSITIVO INFORMÁTICA 

S.A, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-62.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIENE PEREIRA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA DELGADO VILLACA OAB - SP0099761A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010106-62.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 
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17.600,00 POLO ATIVO: Nome: ELCIENE PEREIRA DA SILVA NUNES 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, 449, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Endereço: Rua UM, 60, ARVOREDO II, CONTAGEM - MG - CEP: 32113-500 

Nome: POSITIVO INFORMATICA S/A Endereço: Rua JOAOBETTEGA, 5200, 

- DE 2966/2967 A 6097/6098, CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA, CURITIBA 

- PR - CEP: 81350-000 ESPÉCIE: [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE RN COMÉRCIO 

VAREJISTA S.A, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença 

vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000040-74.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

7.600,00 POLO ATIVO: Nome: ELEIDIANE FONSECA RIBEIRO Endereço: 

Rua Glicério Martins Pinto, 746-S, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BELA IMAGEM STUDIOS 

FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 

GIOVANINI, 276, PARQUE TAQUARAL, CAMPINAS - SP - CEP: 13087-310 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000206-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.731,51 POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA 

Endereço: rua pedro pedrossian, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para que apresente nos autos conta 

bancária para levantamento, no prazo de 10 (dez) dias. ARENÁPOLIS, 17 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000217-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: GIRLENE MARIA DE ALMEIDA Endereço: 

Rua Petrônio Portela, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: RUA 

MANOEL SEGUNDO CELICE, 60 -, 60 - Resid. Prado, RESIDENCIAL PRADO, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000217-38.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: GIRLENE MARIA DE ALMEIDA Endereço: 

Rua Petrônio Portela, SN, VILA RICA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: RUA 

MANOEL SEGUNDO CELICE, 60 -, 60 - Resid. Prado, RESIDENCIAL PRADO, 

BIRIGÜI - SP - CEP: 16201-263 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000289-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.287,95 POLO ATIVO: Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000289-25.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.287,95 POLO ATIVO: Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000290-10.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.307,11 POLO ATIVO: Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000290-10.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.307,11 POLO ATIVO: Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua presidente dutra, sn, indefinido, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 
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recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000105-06.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO SANTOS DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE VARGAS, 516, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: Inexistente, s/n, Rodovia Regis Bittencourt, km. 293, Botuverá, 

Inexistente, ITAPECERICA DA SERRA - SP - CEP: 06850-000 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-06.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000105-06.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: ROGERIO SANTOS DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE VARGAS, 516, CASA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A 

Endereço: Inexistente, s/n, Rodovia Regis Bittencourt, km. 293, Botuverá, 

Inexistente, ITAPECERICA DA SERRA - SP - CEP: 06850-000 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000282-33.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.447,48 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000282-33.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.447,48 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000283-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000283-18.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.475,76 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000283-18.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.475,76 POLO ATIVO: Nome: ELISANGELA APARECIDA FERNANDES 

Endereço: rua joao jose de almeida, 630, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK 

S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01311-920 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 17 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000401-91.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por TIAGO DOS SANTOS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o referido documento não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. No que 

se refere a impugnação ao valor da causa alegado pela ré, tendo em vista 

o disposto no Art. 292, inciso V do Código de Processo Civil, o qual dispõe 

que este deve corresponder à soma da pretensão patrimonial almejada. 

Determino a retificação do valor dado a causa ao montante de R$ 5.811,91 

(cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa um centavos). Retifique-se o 

valor da causa. Por fim, rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, eis que a tese se confunde com a análise do próprio 

mérito. Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas 

pela parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu 

de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas tela de seu sistema produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 
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Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. Adota-se, no caso, a Teoria 

do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça 

destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar 

com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade 

somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes do 

nexo, o que não ocorreu no caso. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Deixo de condenar a 

parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma 

das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção ao crédito 

com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; - 

RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA para constar a quantia R$ 5.811,91 

(cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa um centavos), com base nos 

pedidos da exordial. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMAR ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010193-18.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS movida por LINDEMAR ALVES DA 

COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Não havendo vício procedimental que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 
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normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. A 

parte autora requer a condenação da parte ré a compensar o dano 

material suportado, em decorrência dos transtornos vivenciados pela 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua granja, sem 

qualquer comunicação prévia no dia 13 de novembro de 2015 que 

perdurou das 11h30min até 15h30m, ocasionando a morte de 403 

(quatrocentos e três aves) resultando um prejuízo material no valor de R$ 

1.321,84 (um mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). 

A parte reclamada em sua defesa alega a inexistência de nexo causal 

entre os fatos alegados e a sua conduta aptos a ensejar qualquer dever 

de reparação, defende a inexistência de reclamação administrativa na 

data dos fatos, como também, a inocorrência da interrupção de tais 

serviços na data mencionada, sustenta a precariedade de provas nos 

autos aptos a comprovar a veracidade dos fatos articulados pela parte 

autora, pugnando assim, pela improcedência dos pedidos insertos na 

pretensão autoral. Após analise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em que pese as suas alegações, observo que a parte 

autora não instruiu os autos com elementos suficientes que legitimam a 

sua pretensão. Apesar das alegações da parte autora de que houve 

interrupção de energia elétrica na data de 13 de novembro de 2015, 

perdurando das 11h30min até 15h30m, o mesmo não anexou nenhum 

protocolo de ligação junto a requerida, ou qualquer documento capaz de 

comprovar suas alegações. Verifico ainda que o laudo anexado, está 

datado em 26/11/2015 (id. 6544705), não sendo capaz de comprovar a 

alegada interrupção. Entendo que os documentos apresentados são 

insuficientes para efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao 

Consumidor serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma 

situação de hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não 

deva produzir qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço 

probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. 

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos 

do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma 

processual civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os 

riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios 

destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de 

não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] 

consequência do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o 

julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur 

reus).” (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 

2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o 

ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa 

uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDEMILSON BENEDITO DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEDILSON ASSIS DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO OLIVEIRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010009-28.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ROGERIO 

ANASTACIO CHAVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. É o necessário. Decido. Após sentença 

de mérito, as partes firmaram acordo por meio de petição (id 13038129), 

nos seguintes termos: “A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante deposito bancário 

na conta do patrono da parte autora”. Isso posto, considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”. Considerando o comprovante de 

pagamento anexado (id 13051561), DECLARO O PRESENTE FEITO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-07.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000286-07.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por ANA PEREIRA DO VALE, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Não 

havendo vício procedimental que possa obstar o regular prosseguimento 
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do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Passo a analisa o mérito. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A 

reclamante requer a condenação da parte ré a compensar o dano material 

e moral suportado, em decorrência da suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua residência, sem qualquer comunicação prévia, que 

perdurou aproximadamente 29 horas, no dia 29 de outubro de 2017, 

ocasionando o descongelamento dos produtos que comercializa (sorvetes 

da marca Creme Mel). A parte reclamada em sua defesa alega a 

inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e a sua conduta apta 

a ensejar qualquer dever de reparação, pois não há qualquer 

comprovação de que os danos suportados pela parte autora decorreram 

da falta de fornecimento de energia elétrica mencionada. Afirma que 

houve uma intervenção emergencial na rede de energia elétrica da região, 

na referida data, com início às 13h30min, sendo concluída às 13h31min do 

mesmo dia. Argumenta que não há comprovação dos danos materiais 

supostamente sofridos pela parte autora, tampouco danos morais. Por fim, 

pugna pela improcedência da demanda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer 

prova capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas 

alegações defensivas. Verifico que a requerida afirma que houve uma 

intervenção emergencial na rede de energia elétrica da região, na referida 

data, por tempo exíguo, contudo, não anexa nenhuma prova do tempo 

mencionado, e ainda de que a interrupção se deu por motivos 

emergências, não eximindo de sua responsabilidade. Do mesmo modo, não 

comprovou a correta prestação dos serviços, tampouco a culpa 

concorrente da parte autora, pois, como dito, não carreou aos autos 

nenhum documento apto a comprovar a veracidade de suas alegações, 

bem como, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do 

direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC. Incontroverso que houve 

falha na prestação de seus serviços, pois, cabe a esta como prestadora 

de serviços, que, aliás, recebe por tais serviços, manter a rede em 

perfeito funcionamento, bem como solucionar os eventuais problemas, 

com a maior brevidade possível, por se tratar de um serviço essencial. A 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Dessa 

forma, e diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária 

de serviço público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem 

como da comprovação dos danos e do nexo causal, deve ser 

reconhecido o dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte 

demandante. No tocante ao dano material, é de se destacar, que conforme 

pacífica e reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum 

reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são 

presumíveis. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Por 

tal motivo, é a prova do dano material de fundamental importância na ação 

indenizatória, tendo o autor anexado no id. 11020970, comprovante dos 

danos sofridos. Desse modo, a parte autora afirma ter tido prejuízos, 

totalizando o montante de R$ 1.368,24 (um mil trezentos e sessenta e oito 

reais e vinte e quatro centavos), valor a ser indenizado. Com relação ao 

dano moral, da mesma maneira entendo que razão assiste a parte autora 

diante da gravidade dos fatos, bem como do descaso demonstrado pela 

parte ré que não se deu ao trabalho de informar com antecedência a 

suspensão ou ainda prestar a devida assistência à parte autora. A mera 

alegação de interrupção por necessidade de reparo emergencial, 

anexando apenas suposta tela produzida unilateralmente, não exime a 

requerida de sua responsabilidade pelo dano causado aos autores. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, 

que não necessita da sua comprovação, visto que existe em decorrência 

do próprio evento. No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Verifico que a autora tentou 

resolver administrativamente por meio de solicitação de ressarcimento (id. 

11020980), o qual foi indeferido pela requeria. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por todo o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para: - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a indenizar o 

reclamante a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 1.368,24 

(um mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), 

corrigido monetariamente a partir do prejuízo, com base no Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código 

Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 

da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 

40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-31.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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SONIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000071-31.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SONIA FRANCISCA DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Aduz a parte reclamante que sempre estava adimplente 

com o pagamento de sua unidade consumidora nº 6/7801-4, porém 

necessitou fazer uma viagem no final do mês de maio de 2017, tendo a 

requerida suspendido o fornecimento de energia, causando dans. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende que não houve 

suspensão de energia na unidade consumidora da autora. Alega que não 

houve qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória. Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC. Em que pese 

a conduta de interrupção no fornecimento de energia seja legalmente 

admitida para os casos de inadimplemento do consumidor, no caso dos 

autos, verifica-se que a reclamante se encontrava adimplente com suas 

faturas, nada obstante, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia 

em sua unidade consumidora. Em oitiva das testemunhas, ocorrida em 

audiência de instrução, resta comprovado a ausência de energia na 

residência nas datas em que a autora estava em viagem, ou seja, a 

residência estava vazia, causando o desligamento dos aparelhos, 

inclusive geladeira e freezer, causando o perecimento dos alimentos 

armazenados, o que somente foi solucionado após 02 dias do retorno da 

mesma. Ademais, as testemunhas afirmam que a requerida efetuou a 

troca de um poste na rua onde a autora reside, o que pode ter ocasionado 

a suspensão de energia na residência. No entanto, pelos protocolos 

anexados a exordial, é também possível constatar que ouve inúmeras 

tentativas de restabelecimento da energia, sem êxito, bem como que a 

requerida possuía conhecimento do ocorrido. Assim, não há que se falar 

que a parte autora sofreu mero aborrecimento. Os fatos extrapolam 

transtornos comuns a que se sujeitam todas as pessoas no dia a dia. 

Trata-se de serviço público essencial, sem o qual se afasta a condição 

digna de vivência de qualquer pessoa, seja ela quem for. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. O 

contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar 

ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Logo, configurado o nexo de causalidade entre o ato ilegal 

praticado e o dano moral advindo da má prestação dos serviços da 

requerida, incumbe à reclamada a responsabilidade indenizatória. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora permaneceu sem 

energia em sua residência por muitos dias, e apesar de ter a requerida 

sido informada do ocorrido (protocolos anexados a exordial), nenhuma 

solução foi apresentada, situação humilhante e prejudicial para qualquer 

cidadão que paga corretamente pelos serviços. Desta feita, considerando 

as situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos 

morais deve ser fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor 

condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o 

enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA (id. 8305279). - CONDENAR a parte Ré 

a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-02.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010110-02.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por EDVANIA DE OLIVEIRA BALBINO em face de 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA As sentenças nos 
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Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, 

tendo em vista, que se trata de comerciante, que integra a cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou 

inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. A parte reclamante alega ter adquirido na data de 

04/08/2015, um aparelho celular LG GH22F Joy Dual (Preto), Serial nº 

359858064318593, pelo valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

Afirma que após 60 dias o produto apresentou vício, tendo a requerida 

encaminhado à assistência técnica. Após o retorno, na data de 

23/02/2016, apresentou defeito novamente sendo enviado a assistência, 

permanecendo por 02 meses, retornando com os mesmos defeitos. Aduz 

que, solicitou o ressarcimento do valor pago, contudo, não recebeu. 

Razões pelas quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação 

da empresa requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em 

sede de contestação, a parte ré, pugna pela improcedência dos pedidos 

por ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada sob o argumento de que a responsabilidade pelo defeito no 

produto é da fabricante. Assim, analisando detidamente os autos, tenho 

que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na medida em 

que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício de qualidade 

dentro do lapso temporal da garantia contratual, com poucos dias de uso. 

Verifica-se que, a requerida afirma que o produto foi enviado a 

assistência técnica por 02 vezes, retornando com vícios, o que gerou o 

pedido de devolução dos valores pagos. No entanto, a mesma anexou 

somente comprovante de um envio que ocorreu na data de 23/02/2016 (id. 

6543752). Consta nos autos protocolo de devolução dos valores, o que 

demonstra que o produto retornou da assistência com defeito. Portanto, 

resta comprovado que o autor adquiriu e pagou pelo produto, contudo, foi 

impedido de utiliza-lo corretamente ante os vícios apresentados, que 

permaneceram inclusive após retorno da assistência técnica. Em defesa a 

requerida afirma que efetuara a devolução dos valores na data de 

02/06/2016, anexando documento no id. 6543948, o qual não fora 

impugnado pela parte autora. Apesar disso, é possível constatar que o 

autor permaneceu mais de 04 meses sem utilizar o produto pago e sem 

receber os valores, o que gera danos a serem indenizados. Vislumbro que 

a atitude da parte demandada foi descabida, como dito, não observou as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. No que se refere aos danos 

materiais, o pedido deve ser julgado improcedente ante a informação de 

pagamento id. 6543948, o qual não fora impugnado pela parte autora. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: “INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE 

DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - 

Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu 

frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em 

face do defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua 

aquisição, o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 

30 dias, tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - 

Tendo em vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem 

indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas 

também, utilizado como forma de entretenimento e, diante da desídia na 

solução do problema, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em 

quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, 

Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o 

descumprimento de contrato isoladamente considerado não é suficiente 

para acolher a pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos 

autos, a postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em 

detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua 

honra subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos 

morais na forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso 

VI da Lei nº 8.078/90. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz 

se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora adquiriu e pagou 

pelo produto, contudo, permaneceu meses sem usufruir deste, bem como 

sem a devolução dos valores pagos. O reclamante ainda comprova a 

tentativa de solução administrativa, por meio de protocolos. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a indenizar os 

reclamantes, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de danos materiais. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 
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523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000082-26.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Relatório 

dispensado, conforme artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO movida por VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA em desfavor 

de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Não havendo vício 

procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a 

inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. A parte autora afirma ter adquirido na data de 16 

de setembro de 2017, da Ré um Ar Condicionado Gree Split 12000 BTUS, 

pelo valor de R$ 1.649,00, o qual apresentou defeito no controle remoto no 

mês de janeiro de 2018, restando impossível o uso do bem. A parte 

reclamada em sua defesa alega que a garantia do controle é de 90 dias e 

que já havia decorrido, considerando que a aquisição do produto se deu 

no dia 16/09/2017, bem como que o autor não comprova o defeito no 

produto, não havendo que se falar em danos, pugnando assim, pela 

improcedência dos pedidos insertos na pretensão autoral. Após analise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Em que pese as suas 

alegações, observo que a parte autora não instruiu os autos com 

elementos suficientes que legitimam a sua pretensão. Apesar das 

alegações da parte autora de que o controle remoto do produto 

apresentou defeito, o mesmo não anexa aos autos nenhum documento, 

laudo, ou analise de técnico capaz de comprovar suas alegações. 

Entendo que os documentos apresentados são insuficientes para 

efetivamente comprovar os fatos elencados na inicial, portanto, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente caso. 

Ressalto a regra do ônus da prova no Sistema de Proteção ao Consumidor 

serve para beneficiar o consumidor que se afigure em uma situação de 

hipossuficiência, no entanto, isso não significa que ele não deva produzir 

qualquer prova. Deve haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo 

que ampare sua pretensão, o que não ocorreu in caso. Dessa forma, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Nessa senda, a norma processual 

civil além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos 

à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar 

quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o 

fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não 

desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000080-56.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes ELIELSON 

GOMES DE SOUSA e AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME, em que a parte 

autora deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 

14979480). É o necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer 

na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ELIELSON GOMES DE SOUSA, no 
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pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-76.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR VITORASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010064-76.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAMAR VITORASSI, no 

processo que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGI S.A, no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao 

juiz, com alegação de omissão. É o relato do necessário. Decido. Há a 

oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação de 

omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, irresignada com a sentença de mérito proferida 

a qual condenou em danos materiais (id. 16152893), sob alegação de 

omissão no que se refere ao pedido de repetição de indébito, bem como 

requer a condenação da requerida em danos morais. Analisando os 

argumentos por trazidos, bem como a sentença objurgada, entendo que 

os presentes embargos merecem parcial provimento, ante a ausência de 

manifestação na sentença atacada sobre a questão apresentada em 

contestação referente ao pedido de repetição de indébito. Contudo no que 

se refere ao pedido de dano moral, verifica-se que, a parte reclamante 

não produziu provas de suas alegações, buscando com o presente a total 

alteração da sentença, e não mero esclarecimento, conforme tenta fazer 

crer, não sendo a via correta para tal requerimento. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: Embargos de Declaração nº 

8010232-72.2016.811.0007 Embargante: ANTONIO BASTO DA SILVA 

Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL 

IJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - Data do 

Julgamento: 15/03/2018EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS - 

EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS IMPROVIDOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas 

todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste 

falar em julgamento contraditório, sendo o caso de não acolhimento dos 

embargos. MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018) Compulsando 

os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante à análise referente ao pedido de condenação em dano moral. 

Portanto indefiro. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU 

PROVIMENTO PARCIAL para constar na sentença atacada: “No que se 

refere aos danos materiais, a jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos estes que 

não verifico no presente caso, portanto indefiro. Isto posto, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, 

apenas para determinar a redução da fatura de novembro de 2011, 

consumo de 430kwh, no importe de 333,08 ((trezentos e trinta e três reais 

e oito centavos), na forma simples para a média de consumo dos 06 (seis) 

meses anteriores a emissão da fatura.” No mais, devendo permanecer o 

comando judicial atacado tal como está lançada. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-94.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FAUL CLAUDIO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010121-94.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por FAUL CLAUDIO MACHADO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Alega a promovente, em sua peça inicial 

que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 721,51 

(setecentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), afirmando que 

não consumiu a energia elétrica equivalente. Assenta, por fim, que tal 

cobrança revela-se inteiramente ilegítima, motivo pelo qual reclamou 

administrativamente objetivando a revisão da cobrança, no entanto não 

obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação buscando a 

condenação da Promovida em indenizá-la pelos danos morais e materiais 

que alega ter sofrido. Instada, a Promovida contestou os pedidos iniciais 

arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Juizado Especial diante 

da necessidade de realização de prova pericial. No mérito assentou que a 

cobrança excepcional ocorreu em razão de média mensal, tendo pugnado, 

ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Existindo preliminares 

passo a análise. No tocante à preliminar de incompetência deste Juizado 

Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial, esta 

não merece guarida visto que não há a necessidade de realização da 

perícia, conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos 

aspectos jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a 

produção de prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente 

para julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do 

litígio envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam 

a realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 

ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial. Passo a analisar o mérito. Primeiramente, no caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento desta julgadora, daí por que passo ao 

julgamento antecipado do mérito, arrimada no art. 355, inciso I, do 

CPC/2015. Apesar dos argumentos da reclamada de que o motivo do 

aumento no valor da fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2017, ocorreu 

em razão da média mensal, não são aptas a sustentar a improcedência 

dos pedidos iniciais. Ora, da análise dos argumentos expostos na peça de 

defesa, verifica-se que os mesmos não passaram de afirmações 

evasivas, incapazes de infirmar a tese e os argumentos expostos nos 

autos pelo Promovente. Inobstante, observo que o contexto probatório 

retratado nos autos pela parte autora, como também pela parte ré, 

comprovam que o valor cobrado é muito superior ao consumo anterior da 

unidade, não tendo anexado nos autos justificativa para tal aumento. 

Ademais, a legislação em vigor impede que a concessionária de serviço 

público imponha ao consumidor débito que não tem sua origem 

comprovada, como no presente caso. Diante disso, resta inequívoco a 

existência de falha e a abusividade na prestação dos serviços da 

concessionaria ré no presente caso. Assim, tenho que a reparação pelos 

danos causados a parte autora é medida que se impõe. Nesse sentido tem 

decidido as Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO 

ALEGADO PERÍODO EM QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO 

ADULTERADO. IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO 

FORMA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71005354493 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

25/06/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES 

DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE 

CONSUMO EM MESES ANTERIORES. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. 

CABIMENTO. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente a 

ação para desconstituir o débito de R$ 1.347,78 e R$ 178,00, 

respectivamente às faturas com vencimentos em 22/03/2013 (fl. 03) e 

22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo mais de dez vezes 

superior à média da unidade nos últimos meses, determinando a emissão 

de novas faturas com valores calculados relativamente ao consumo de 75 

kWh para cada mês, tendo em vista ser este o consumo médio da unidade. 

Em suas razões alega a recorrente que a aferição do consumo ocorreu 

através de leitura, apontando a quantidade de kWh efetivamente 

consumida pela unidade, concluindo que o valor apontado na fatura seria 

efetivamente devido. O faturamento do consumo de energia, tratando-se 

de serviço público, goza da presunção relativa de legitimidade, inerente ao 

ato administrativo do poder público e que admite prova em contrário. Por 

outro lado, a parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito 

(art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de faturas (fls. 03/18), onde 

consta que a mesma nunca havia extrapolado o consumo de 100 Kwh de 

energia em um mês, retirando, assim, a presunção de veracidade das 

faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de consumo (fls. 03 e 04). Cabível 

a redução do débito quando o valor cobrado em um mês extrapola à média 

normalmente utilizada pelo consumidor e revela indícios de equívoco da 

concessionária de serviço público. Assim, deve ser mantida a sentença 

que determinou a desconstituição da fatura sub judice para que seja 

recalculada pelo consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 

10 meses anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015). A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Ao lado disso, empresa concessionária de serviço 

público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde 

objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, 

imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de indenizar os 

prejuízos suportados pela parte demandante no presente caso. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que se refere 

ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

capazes de comprovar os débitos. Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos exordiais, para: - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos 

decorrentes da fatura de recuperação de consumo referente ao mês de 

FEVEREIRO de 2017 da unidade consumidora nº 6/1220078-8 objeto desta 

lide, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 
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desacordo; - DETERMINAR que a Reclamada proceda com à retificação da 

fatura do mês de FEVEREIRO de 2017, com base na média do consumo 

auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) Togado para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-91.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MARCOS CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010117-91.2016.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por GERALDO ROCHA, contra EDER 

MARCOS CAMPOS DA SILVA, devidamente qualificados. Dispensado o 

Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência. Alega o requerente que é credor da 

parte requerida referente a cheque devolvido e não pago no valor total, 

atualizado, de R$ 299,27 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e sete 

centavos) e que, esquiva-se de sua obrigação de pagamento do valor 

devido, não vendo o autor outra forma de receber tal valor, ajuizou a 

presente ação requerendo o pagamento do valor supra. Primeiramente, 

DECRETO A REVELIA DO RECLAMADO EDER MARCOS CAMPOS DA 

SILVA, uma vez que, devidamente intimado para comparecer em audiência 

de conciliação e para apresentar contestação, deixou de comparecer à 

audiência e escoar o prazo sem apresentar sua defesa. Prosseguindo, no 

processo civil vigora o ônus da prova, segundo o qual o litigante deve 

provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 

subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Diante 

disso, verifica-se que a prova cabal dos autos, que justifica a presente 

demanda, consiste em cheque, que é título líquido e certo, cabendo à 

reclamada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor. Compulsando as provas produzidas nos autos, verifica-se 

que a reclamada não logrou êxito em desconstituir referidos títulos eis que 

a empresa requerente se encontra da posse dos mesmos e a requerida 

não apresentou contestação. Assim, deve prevalecer a pretensão 

deduzida pela parte autora na inicial, qual seja, receber o valor de R$ 

262,00 (duzentos e sessenta e dois reais). Diante do exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA 

da parte requerida EDER MARCOS CAMPOS DA SILVA, com fundamento 

no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado 

na exordial para condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o 

valor de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000217-38.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por GIRLENE MARIA DE ALMEIDA em desfavor de L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Passo a análise do mérito. Pelo que se extrai da inicial, e dos 

documentos que acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu 

nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende que não houve qualquer conduta 

irregular praticada, inexistindo responsabilidade reparatória, posto que na 

data de 03/02/2014, entrou em contato pelo telefone com a Senhora pelo 
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telefone com a Senhora ROSINA MARIA DE MATOS que, com o 

consentimento da Senhora GIRLENE MARIA DE ALMEIDA, adquiriu uma 

COLEÇÃO DE LIVROS BELEZA E ESTETICA no valor de R$ 1.290,00 (um 

mil duzentos e noventa reais), dividido em 10 (dez) parcelas de R$129,00 

(cento e vinte e nove reais) cada. Argumenta que não há comprovação 

dos supostos danos morais sofridos pela parte autora e que os fatos não 

passaram de mero aborrecimento. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada afirma que houve a aquisição de uma COLEÇÃO DE 

LIVROS BELEZA E ESTETICA no valor de R$ 1.290,00 (um mil duzentos e 

noventa reais), pela Senhora ROSINA MARIA DE MATOS, via contato 

telefone, sendo a autora avalista. Contudo, a reclamada não anexou o 

referido áudio de contratação e autorização, não comprovando ter a 

autora adquirido ou autorizado terceiro adquirir produto em seu nome. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Ao lado disso, não se aplica a Súmula 385 do STJ no presente 

caso, haja vista que, conforme pesquisa no sistema PJE/MT, a 

negativação preexistente realizada pelo BANCO BRADESCO, foi julgada 

indevida nos autos de nº 1000204-39.2018.8.11.0026 (id. 14370736), já 

tendo ocorrido o transito em julgado da mesma. Desta feita, considerando 

que a negativação anterior que pesava sobre o nome da autora foi 

declarada inexistente e improcedente, resta a negativação da requerida 

como preexistente, portanto passível de causar dano a autora Nesse 

sentido, tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO -- INSCRIÇÃO INDEVIDA - SÚMULA 

385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - OUTRAS INSCRIÇÕES ANTERIORES 

IMPUGNADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - Uma vez configurada 

a conduta abusiva da ré e sendo a dívida inexistente, tem-se como 

indevida e ilegal a inscrição do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito - A simples negativação injusta do nome de alguém no 

cadastro de devedores é, por si, suficiente para gerar dano moral 

reparável, independentemente de comprovação específica do mesmo, 

visto que o dano em tais casos é presumido - Havendo prova de que as 

negativações anteriores estão sendo discutidas em juízo, é cabível a 

compensação por danos morais. (processo AC 10000180172066001 MG, 

,Julgamento 9 de Abril de 18, Relator Shirley Fenzi Bertão). Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ante a 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o 

seu acesso ao crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo 

irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a 

sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. A 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes 

postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, 

ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra 

restrição comercial posterior, a que está sendo discutida neste feito, 

razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. No que se refere ao pedido contraposto, entendendo 

que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a requerida 

não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva contratação 

pela parte autora. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte 

autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias,oficie-se os cadastros de proteção ao 

crédito com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos 

autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer 

meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-25.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1000290-10.2018.8.11.0026 e 1000289-25.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. . Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SIRLEIDE 

APARECIDA FERNANDES em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de 

decisão exarada nos autos 1000289-25.2018.8.11.0026 - id. 14063243 -, 

passo ao julgamento conjunto dos autos 1000290-10.2018.8.11.0026 e 

1000289-25.2018.8.11.0026 Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 
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absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que a 

requerida não anexou nenhum documento assinado pela parte autora, não 

que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a autora sido 

notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante 

a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, comprovante 

dos débitos ou até mesmo assinatura na referida notificação cessão de 

débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 14773334), realizadas pelas empresas DIGIT BRASIL e 

BELA IMAGEM, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, 

por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficie-se os cadastros de proteção ao crédito com tal fim. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais formulado na exordial; Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-10.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1000290-10.2018.8.11.0026 e 1000289-25.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SIRLEIDE 

APARECIDA FERNANDES em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de 

decisão exarada nos autos 1000289-25.2018.8.11.0026 - id. 14063243 -, 

passo ao julgamento conjunto dos autos 1000290-10.2018.8.11.0026 e 

1000289-25.2018.8.11.0026 Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que a 

requerida não anexou nenhum documento assinado pela parte autora, não 

que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a autora sido 

notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante 

a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, comprovante 

dos débitos ou até mesmo assinatura na referida notificação cessão de 

débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 14773334), realizadas pelas empresas DIGIT BRASIL e 

BELA IMAGEM, consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante o exposto, 

por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - DETERMINAR QUE SEJA 

EXCLUÍDO o nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, 

relacionado ao débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, 

oficie-se os cadastros de proteção ao crédito com tal fim. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais formulado na exordial; Sem despesas processuais e 
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honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-06.2017.8.11.0026
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ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
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ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000105-06.2017.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ROGERIO 

SANTOS DA SILVA em face de NATURA COSMÉTICOS S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Com relação a cessão de crédito, vejo 

que não foram juntados nos autos documento probatórios da alegada 

cessão, nos moldes dos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, devendo 

ser desconsiderada neste feito. Anoto, ademais, não haver prova da 

alegada cessão e tampouco de notificação da parte autora, bem como 

observo que consta da negativação "NATURA COSMETICOS S/A", ou 

seja, menção ao nome da requerida. Portanto, indefiro a preliminar. Passo 

a análise do mérito. Trata-se de ação através da qual requer a parte 

autora a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização 

a título de danos morais, ante negativação indevida. Citada a requerida 

apresentou contestação alegando que a dívida da autora foi objeto de 

transação entre a ré e Recuperadora de Crédito - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I, 

a qual atualmente é detentora do direito de cobrar e receber pelos 

referidos títulos. Afirma que débito em discussão não pertence mais a ré. 

Prescinde o feito de dilação probatória, comportando seu julgamento 

antecipado, conforme o disposto no art. 355, I do Código de Processo Civil, 

por se tratar de matéria exclusivamente de direito, estando os fatos 

devidamente comprovados nos autos. Passo a análise do mérito. A 

requerida afirma a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a autora é prestadora de serviço autônoma, 

cadastrada para compra e revenda dos produtos, não sendo consumidora 

final. Em primeiro lugar, a pessoa jurídica, quando de dimensão pequena, 

pode ser considerada consumidora, se litigar contra um potente grupo 

econômico. A vulnerabilidade da primeira faz com que ela se emoldure no 

conceito de consumidor, atraindo a incidência da Lei nº 8.078/90. 

Mitiga-se, com isso, a teoria finalista, para a qual consumidor é sempre o 

destinatário final do produto ou serviço. Assim, se a pessoa física ou 

jurídica não são os destinatários finais, encaminhando o produto ou o 

serviço recebido a terceiro, mas se se situarem no terreno da 

vulnerabilidade, poderão ser considerados consumidores. Nesse sentido o 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO - 

INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 

535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE PROVAS - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA 

MITIGADA. 1.- Tendo o Tribunal de origem fundamentado o posicionamento 

adotado com elementos suficientes à resolução da lide, não há que se 

falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC. 2.- Não examinada a 

matéria objeto do Recurso Especial pela instância a quo, mesmo com a 

oposição dos Embargos de Declaração, incide o enunciado 211 da Súmula 

do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A convicção a que chegou o Acórdão 

decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da 

pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, 

obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula 

desta Corte Superior. 4.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria 

finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade. Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente 

é uma suposta prestadora de serviços autônoma, que litiga contra uma 

grande empresa. Logo, caracterizada a vulnerabilidade, que atrai a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. O cerne da questão 

cinge-se em saber se a autora firmou contrato com a ré que foi negativado 

e se quando da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

estava inadimplente ou não. No mérito, os elementos de convicção 

trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar a existência e 

exigibilidade do débito o qual ensejou a inscrição do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito. Cabia a parte requerida, com fulcro no 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar documentos ou 

quaisquer elementos probatórios que elidissem ou extinguissem o direito 

da parte autora, o que não ocorreu. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Não foi trazido aos autos o contrato 

celebrado entre a autora e requerida, tampouco qualquer documento que 

demonstre a existência de dívida, no valor objeto do apontamento, o que 

impossibilita a aferição da existência da relação jurídica autorizadora da 

restritiva. Assim, é de rigor a procedência do pedido declaratório de 

inexistência e inexigibilidade do débito e, em consequência, deve ser 

excluído dos cadastros de inadimplentes o apontamento mencionado na 

inicial, promovido pela ré em nome da autora. Restando caracterizada a 

falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não 

se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, as 

negativações preexistentes que pesam sob o nome da parte autora foram 

discutidas judicialmente (autos nº 1000117-20.2017.8.11.0026; 

1000116 -35 .2017 .8 .11 .0026 ;  1000104 -21 .2017 .  8 .11 .0 0 2 6 ; 

1000103-36.2017. 8.11.0026; 1000102-51.2017. 8.11.0026), sendo 

declarado a inexistência dos débitos. Nesse sentido, tem manifestado as 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECORRENTE NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO 

PREEXISTENTE - INSCRIÇÃO DISCUTIDA EM JUÍZO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL - DEVER DE 

INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo 

que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços. 2. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Havendo outra 

negativação, mas sendo estas também discutidas em juízo, não se aplica a 

súmula 385, do STJ. 5. Reforma parcial da sentença para incluir o dano 

moral. (TJMT, Recurso Inominado nº 1000102-51.2017.8.11.0026. Data do 

Julgamento: 03/04/2017) (grifo nosso). Via de consequência procede à 
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pretensão de condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de 

seu nome nos órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao 

crédito caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, 

a prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados 

o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano 

moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da 

República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado 

nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com 

efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela parte 

autora, na busca de uma solução amigável ao problema, o que por si só 

também caracteriza o dano moral. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar 

pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de 

acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção 

ao crédito com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 8 2 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 8 3 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000284-03.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por ELISANGELA APARECIDA FERNANDES em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de decisão declarando a 

conexão  passo  ao  ju lgamento  con jun to  dos  au tos 

1 0 0 0 2 8 2 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 8 3 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000284-03.2018.8.11.0026. Existindo preliminares passo a análise. No 

tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a débitos que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a autora sido 

notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante 

a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 
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o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, respectivamente no id nº 

14776056, documento contendo assinatura da requerente. Pela simples 

análise da documentação carreada aos autos pela parte Requerida, no id 

acima; com a documentação juntada aos autos pela parte Requerente, 

verifica-se a nítida semelhança entre as assinaturas. Apesar dos 

argumentos expostos pela parte Requerente em suas manifestações 

processuais restou devidamente comprovado nos autos a existência de 

vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a origem das inscrições 

contestadas. In casu, ainda tem-se que, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Pela vasta documentação carreada às três contestações é 

visível que a parte Requerente pactuou relação jurídica com a parte 

Requerida. Havendo prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em 

cadastro de inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, 

não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, 

mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação 

jurídica entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 8 2 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 8 3 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000284-03.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por ELISANGELA APARECIDA FERNANDES em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de decisão declarando a 

conexão  passo  ao  ju lgamento  con jun to  dos  au tos 

1 0 0 0 2 8 2 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 8 3 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000284-03.2018.8.11.0026. Existindo preliminares passo a análise. No 

tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a débitos que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a autora sido 

notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante 

a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, respectivamente no id nº 

14776056, documento contendo assinatura da requerente. Pela simples 

análise da documentação carreada aos autos pela parte Requerida, no id 

acima; com a documentação juntada aos autos pela parte Requerente, 

verifica-se a nítida semelhança entre as assinaturas. Apesar dos 

argumentos expostos pela parte Requerente em suas manifestações 

processuais restou devidamente comprovado nos autos a existência de 

vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a origem das inscrições 

contestadas. In casu, ainda tem-se que, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Pela vasta documentação carreada às três contestações é 

visível que a parte Requerente pactuou relação jurídica com a parte 
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Requerida. Havendo prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em 

cadastro de inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, 

não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, 

mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação 

jurídica entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________  V ISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 8 2 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 8 3 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000284-03.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por ELISANGELA APARECIDA FERNANDES em 

face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃOPADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de decisão declarando a 

conexão  passo  ao  ju lgamento  con jun to  dos  au tos 

1000282-33.2018.8.11.0026, 1000283-18.2018.8.11.0026, 

1000284-03.2018.8.11.0026. Existindo preliminares passo a análise. No 

tocante à preliminar de incompetência deste Juizado Especial, em razão da 

necessidade de produção de prova pericial, esta não merece guarida visto 

que não há a necessidade de realização da perícia, conforme alegado 

pela Promovida, bastando a análise dos aspectos jurídicos para a devida 

solução da contenda. Ademais, a produção de prova pericial apta a tornar 

o Juizado Especial incompetente para julgamento da causa apenas deve 

ser deferida quando a solução do litígio envolve questões fáticas de alta 

complexidade que realmente exijam a realização de intrincada prova, 

esgotados os meios probatórios disponíveis sem que seja possível o 

julgamento da causa, o que não ocorre na presente demanda. Diante 

disso, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado, ante a 

desnecessidade de produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a débitos que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a NATURA, tendo a autora sido 

notificada da cessão de crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante 

a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito, respectivamente no id nº 

14776056, documento contendo assinatura da requerente. Pela simples 

análise da documentação carreada aos autos pela parte Requerida, no id 

acima; com a documentação juntada aos autos pela parte Requerente, 

verifica-se a nítida semelhança entre as assinaturas. Apesar dos 

argumentos expostos pela parte Requerente em suas manifestações 

processuais restou devidamente comprovado nos autos a existência de 

vínculo jurídico entre os litigantes, bem como a origem das inscrições 

contestadas. In casu, ainda tem-se que, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Pela vasta documentação carreada às três contestações é 

visível que a parte Requerente pactuou relação jurídica com a parte 

Requerida. Havendo prova da relação jurídica será lícita sua inscrição em 

cadastro de inadimplentes. Em que pese às argumentações do reclamante, 

não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, 

mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de relação 

jurídica entre as partes regularmente pactuada conforme se extrai dos 

documentos acostados pela parte reclamada, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 
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DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso 

I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ VISTOS . 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000207-91.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA proposta por JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 

355, inc. II, do Código de Processo Civil. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista que a 

requerida não anexou nenhum documento assinado pela parte autora, não 

que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a empresa Caixa Econômica Federal, 

tendo a autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura na referida 

notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no comércio local, em 

razão da negativação realizada pela requerida, situação humilhante para 

qualquer cidadão que preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de 

anexar comprovante da tentativa de solução administrativa, como 

protocolos ou reclamação junto ao PROCON, providencia que poderia ter 

sido adotada pelo mesmo quando da descoberta da negativação, a fim de 

diminuir o tempo de dano. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao 

débito objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os 

cadastros de proteção ao crédito com tal fim. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 
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reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ VISTOS. Homologo 

para que surta seus efeitos legais, o presente projeto de sentença, nos 

termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Marina Carlos França, Juíza de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARIA ISABEL 

PERES CASTILHO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de decisão de 

conexão  passo  ao  ju lgamento  con jun to  dos  au tos 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

NATURA, tendo a autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura na referida 

notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 14744634), consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção ao crédito 

com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. Homologo para que surta seus 

efeitos legais, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

lei 9.099/1995. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Marina Carlos França, Juíza de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1000278-93.2018.8.11.0026, 1000279-78.2018.8.11.0026, 
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1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por MARIA ISABEL 

PERES CASTILHO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Ante de decisão de 

conexão  passo  ao  ju lgamento  con jun to  dos  au tos 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

NATURA, tendo a autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura na referida 

notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 14744634), consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção ao crédito 

com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. Homologo para que surta seus efeitos legais, o presente projeto 

de sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina Carlos França, 

Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta 

por MARIA ISABEL PERES CASTILHO em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Ante de decisão de conexão passo ao julgamento conjunto dos autos 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

NATURA, tendo a autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura na referida 

notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 
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parte autora (id. 14744634), consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção ao crédito 

com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ VISTOS . 

Homologo para que surta seus efeitos legais, o presente projeto de 

sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina Carlos França, 

Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processos nº 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026 PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta 

por MARIA ISABEL PERES CASTILHO em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Ante de decisão de conexão passo ao julgamento conjunto dos autos 

1 0 0 0 2 7 8 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 ,  1 0 0 0 2 7 9 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 2 6 , 

1000280-63.2018.8.11.0026 e 1000281-48.2018.8.11.0026. Existindo 

preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos, 

haja vista que a requerida não anexou nenhum documento assinado pela 

parte autora, não que se falar em necessidade de perícia. Passo a análise 

do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

NATURA, tendo a autora sido notificada da cessão de crédito. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, comprovante dos débitos ou até mesmo assinatura na referida 

notificação cessão de débitos, a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora (id. 14744634), consoante o teor da súmula 385 do STJ. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se os cadastros de proteção ao crédito 

com tal fim. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial; Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

VISTOS. Homologo para que surta seus efeitos legais, o presente projeto 

de sentença, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/1995. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Marina Carlos França, 

Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-63.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA MAXIR PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Vistos. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

em 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas devidas, sob as penas da 

lei. Após, conclusos com marcação de inicial. Diligências necessárias. 

Aripuanã, 17 de dezembro de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 2148-04.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 659 de 798



 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intimação das partes para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77028 Nr: 2802-88.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALETE CANDEIAS ORTELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes para que especifiquem as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 1701-21.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME, AFRODIZIO 

JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimação da parte executada para impugnação no prazo de 05 (cinco) 

dias,do bloqueio via sistema BACENJUD de ref. 39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74561 Nr: 1200-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN JUHAS JORGE - 

OAB:20129-A, JESSICA VALERIA FERREIRO - OAB:12074/O

 Intimação das partes para especificar as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24945 Nr: 5-09.1999.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESO JORGE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINEI RUIZ DA SILVA, JOSE LEONCO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia C. Medeiros 

Rodrigues - OAB:, Julio Cesar Pilegi Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Creso Jorge Lucas 

em desfavor de Luzinei Ruiz da Silva e José Leonco da Silva (fls. 

158/160).

Devidamente intimado, na pessoa de seus advogados constituídos (fls. 

265/266), para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do 

processo, a parte exequente quedou-se inerte (fls. 277).

 O feito encontra-se paralisado há mais de 02 (dois) anos.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte exequente, mesmo devidamente intimada 

através de seus advogados constituídos, não promoveu os atos que lhe 

incumbia, a fim de dar seguimento ao presente processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71800 Nr: 5267-07.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Torres Espinoza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que os médicos atuantes nesta Comarca não estão 

aceitando nomeação como perito judicial, bem como que há perita médica 

cadastrada no Banco de Peritos do Site do Tribunal de Justiça para 

exercer tal encargo, consoante certificado retro, nomeio para a realização 

da perícia médica, a médica Dra. SILVANA SPERANDIO, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia – 473,§3º, CPC.Fixo 

de imediato – CPC, art. 465 - o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório – CPC, art. 477, caput, que poderá ser prorrogado pela metade 

por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse – CPC, art. 477.Por se tratar de parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, § 3º - esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

305/2014-CJF.Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF e sendo possível 

ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela V, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 3941-75.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para que:a) No prazo de 15 (quinze dias) 

oferecer defesa, sob pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 

do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;b) 

Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).c) Na 

sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 
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eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: quinze dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 3954-74.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CLEANE LEMES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte requerida para que:a) No prazo de 15 (quinze dias) 

oferecer defesa, sob pena de revelia, consoante previsão do artigo 344 

do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do mesmo diploma;b) 

Apresentada contestação no prazo acima, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).c) Na 

sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: quinze dias.Após, conclusos para saneamento.Intimações e 

diligências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79812 Nr: 4654-50.2018.811.0088

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar Incidental de Exibição de Documentos proposta 

por EDGAR DE OLIVEIRA FRANCO em desfavor de SERASA EXPERIAN.

Aduz o autor que ajuizou perante este Juízo o processo código 55864 em 

desfavor de Transp Iguaçu, em razão de ter tido seu nome negativado 

indevidamente.

 Prossegue em sua narrativa, afirmando que o deslinde daquele feito 

restou prejudicado, em virtude de não haver dados suficientes na certidão 

do SERASA, que possibilite a correta individualização do credor, vez que 

apenas consta nome abreviado e o número de contrato que o autor 

desconhece. Aduz que foi solicitada a suspensão do referido processo, 

na tentativa de obter informações necessárias para citação da parte 

promovida, qual seja Transp Iguaçu.

Alega que o SERASA teve a oportunidade de apresentar informações do 

polo passivo naquela demanda, contudo, não o fez. Por essa razão, se 

vale do presente feito na tentativa de que o SERASA seja compelido a 

exibir os documentos que instruíram internamente àquela restrição.

Juntou documentos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para a propositura da medida cautelar de exibição de documentos são 

necessários a comprovação de existência de relação jurídica, o prévio 

requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em 

apresentar o contrato, bem como o pagamento do custo do serviço.

 Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, complementando a documentação, sob 

pena de extinção.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77312 Nr: 2976-97.2018.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DEMENECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Müller Koening - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT17980/A

 Vistos.

Considerando a tempestividade certificada (ref. 7), recebo os embargos à 

execução, atribuindo-lhe efeito suspensivo.

 Com efeito, o art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá 

atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:

 a) requerimento do embargante;

 b) relevância da argumentação;

 c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e

 d) garantia do juízo.

 No caso em apreço, o juízo está integralmente garantido pela penhora 

realizada no processo principal. Por seu turno, houve pedido expresso da 

parte embargante e há relevância nos fundamentos dos embargos. 

Quanto ao risco de lesão grave e de difícil reparação, entendo também 

presente, posto que o bem penhorado (imóvel inscrito na Matrícula do 

Registro de Imóveis de Aripuanã - MT sob o nº 6) trata-se de área de 

terras, com projeto de manejo florestal sustentável e de valor 

consideravelmente mais alto do que aquele executado. Assim, forçoso 

concluir que eventual expropriação causaria perda econômica à parte 

embargante.

 Logo, presentes os requisitos legais, atribuo efeito suspensivo aos 

embargos.

 Certifique a Secretaria sobre existência dos presentes embargos, no 

processo de execução respectivo, trasladando cópia da presente decisão 

àquele feito.

 Após, intime-se a parte embargada/exequente para que se manifeste no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, CPC).

Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 5241-72.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ESTEFANI QUEIROZ MIRANDA, ANDRE 

LUIS TESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Assim, constato que não há fato novo, ou modificação dos fatos, que dê 

ensejo à alteração dos pressupostos da prisão preventiva, subsistindo, 

ainda, os fundamentos explanados em decisão proferida no APF 

80097.Isto posto, presentes os requisitos legais e sendo insuficientes ou 

ineficazes quaisquer outras medidas cautelares, em consonância com o 

parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, 

bem como indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de 

ANDRÉ LUIS TESTE e mantenho sua segregação.Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Diligências necessárias.No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ref. 6.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 421-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acerca da matéria, já se decidiu:“A concessão da guarda, provisória ou 

definitiva, não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor e desde que não tenham sido cumpridas as 

obrigações pelo seu guardião.” (RT 637/52 e 596/262).Com estas 

considerações e fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, 

DEFIRO a guarda das crianças GABRIEL MARQUES CORREA e ANA 

KAROLINA MARQUES CORRREA à genitora LUCIANA MARQUES 

CORDEIRO. Lavre-se o respectivo termo de guarda provisória e 
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responsabilidade.Certifique-se sobre eventual manifestação do requerido, 

eis devidamente citado (ref. 88).Ciência ao Ministério Público.Intime-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76890 Nr: 2707-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Corrêa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Correa Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando o processo, verifico que, inicialmente, foi dado à causa o 

valor de R$ 50.000,00. Posteriormente, por meio da petição de Ref. 12, 

corrigiu-se o valor da causa para R$ 127.975,88.

 Assim, certifique o Gestor Geral se houve o recolhimento das custas e 

taxas sobre o valor correto (Ref. 12). Em caso negativo, determino a 

intimação da parte inventariante, por sua advogada, para recolhimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Intimações e diligências necessárias

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 27/2018/DF. - Determinar que o Fórum da Comarca de 

Brasnorte/MT, no período do recesso funcione em regime de Plantão 

PORTAS FECHADAS e os servidores escalados ficarão sobre aviso, 

conforme os nomes abaixo descritos;

* A Portaria nº 27/2018/DF.completa ,encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEQUENDA AGROPECUARIA LTDA, AGROPECUÁRIA 

RIO PAPAGUAIO LTDA, APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222, Thiago Augusto Silva Andreza - 

OAB:MG0113239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 15 e DETERMINO a inclusão do administrador como 

terceiro interessado no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74745 Nr: 3137-71.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJF, MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da similaridade de objeto com o feito de código: 74121, 

DETERMINO a intimação do MP para manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000089-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DE MACEDO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000089-87.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE 

PIOVESAN & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LEONARDO PIO DE MACEDO - 

ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição de 20/08/2018, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 21 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-47.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000124-47.2018.8.11.0100. REQUERENTE: JACKSON SANDESKI 

CAVIQUIONE REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que, embora intimada via DJE por meio de 

seu advogado, a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

nem justificou sua ausência, pelo que o processo deve ser extinto. Nesse 

contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Pelo exposto, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do enunciado 

28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. BRASNORTE, 21 de outubro de 2018. Juiz(a) 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-04.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000004-04.2018.8.11.0100. REQUERENTE: ROMARIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição 

retro, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18860 Nr: 397-33.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a ) KENIA CRISTINA 

BORGES, para devolução dos autos nº 397-33.2018.811.0110, Protocolo 

18860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36329 Nr: 313-80.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a KEZIA ALVES DE 

PAULA BRAGA, para devolução dos autos nº 313-86.2018.811.0110, 

Protocolo 36329, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19737 Nr: 761-05.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENTINO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leandro de oliveira dolzan - 

OAB:6521 oab/mt, POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJÃO - 

OAB:14025/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 761-05.2006.811.0110, 

Protocolo 19737, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25247 Nr: 269-71.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DE AZEVEDO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)RAFAEL PEREIRA 

LOPES, para devolução dos autos nº 269-71.2010.811.0110, Protocolo 

34801, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 1892-29.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME, HELIOMAR 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)RUANA CAROLINA 

SILVA RIOS , para devolução dos autos nº 1892-29.2017.811.0110, 

Protocolo 40934, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1565-84.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)RUANA CAROLINE 

SILVA RIOS, para devolução dos autos nº 1565-84.2017.811.0110, 

Protocolo 40035, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19842 Nr: 822-60.2006.811.0110

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL PRUDENTE ROTUNDO, MARIA INES 

ROTUNDO CARNEIRO, MARLI PRUDENTE ROTUNDO, ROGERIO PRUDENTE 

ROTUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MENDES PRUDENTE, MARIA DE 

LOURDES ALVES PRUDENTE, CELMO DE MELO E SOUZA, FERNANDO 
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RODRIGUES REZENDE, VANDA DE CARVALHO BARBOSA, BERTIER DA 

SILVA FILHO, ANTONIO OSCAR VADEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, SILVIO ARANTES DE OLIVEIRA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)TARCISIO 

VALERIANO DOS PASSOS , para devolução dos autos nº 

822-60.2006.811.0110, Protocolo 19842, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 162-51.2015.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3.608, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MELCHIOR 

F. CAUMO - OAB:9.918, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24690 Nr: 817-33.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281, ROBSON ADRIANO MACHADO - 

OAB:17542MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 817-33.2009.811.0110, Protocolo 

24690, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35962 Nr: 146-63.2016.811.0110

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 146-63.2016.811.0110, Protocolo 

35962, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 1059-16.2014.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281, ROBSON ADRIANO MACHADO - 

OAB:17542MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 1059-16.2014.811.0110, Protocolo 

33570, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6 Nr: 414-69.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS FERNANDES VIEIRA - 

OAB:5008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 414-69.2006.811.0110, Protocolo 6 

, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26372 Nr: 96-13.2011.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAIR APARECIDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4.336-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WALLACE RIBEIRO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 96-13.2011.811.0110, Protocolo 

26372, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42099 Nr: 689-95.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVAL TOBIAS PEDRO, NILCELIA 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

689-95.2018.811.0110, Protocolo 42099, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 1130-62.2007.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GUIMARÃES DO NASCIMENTO, IVONETE 

NUNES SIQUEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDICE DE MORAES GARCIA, FRANKLIN 

BENEDITO MOTA FERREIRA, GLEUDSON ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10.276/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos 

nº1130-62.2007.811.0110, Protocolo 22127, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41741 Nr: 396-28.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS TELES MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a)WILLIAN 

GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos 

nº396-28.2018.811.0110, Protocolo 41741, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25146 Nr: 183-03.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLANDE JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELSO LOPES DE CARVALHO 

- OAB:3.566-B/MT

 Vistos, etc.

 Decisão->Determinação.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VANDERLANDE JOSE 

SILVA.

 Às fls. 75 o exequente requer a liberação dos bens móveis penhorados 

às fls. 28, nova tentativa de penhora via BACENJUD e, caso infrutífera a 

penhora, bloqueio dos veículos de placa JIU-9560, NPG-9366 e QBJ-0361 

via RENAJUD.

 Pois bem.

Proceda-se à liberação dos bens móveis penhorados às fls. 28.

 Assim, vez que houve desistência dos bens penhorados, desnecessária 

a avaliação determinada às fls. 70.

Defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome de 

VANDERLANDE JOSE SILVA, CNPJ: 01.113.833/0001-21, no valor de R$ 

51.778,16 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e oito reais e 

dezesseis centavos).

Havendo o bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos; artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.

Em caso de penhora negativa, defiro a pesquisa e constrição via 

RENAJUD, devendo proceder à intimação da mesma forma do parágrafo 

anterior.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo da intimação de fls. 73.

Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38966 Nr: 1100-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 554328566, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 2.520,00 (dois mil 

quinhentos e vinte reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir 

do início do contrato, 07/06/2015, conforme documento de fls. 20-v 

(Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.966

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 750-53.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Aportara aos autos petição (fl.184), em que a defesa do réu indica 

interesse na oitiva de nova testemunha, bem como pugna pela juntada de 

relatório de antecedentes criminais da vítima.

Ainda, pugnou pela autorização para atuação do advogado Sebastião 

Carlos Toledo – OAB/MT – 13.217, no Plenário do Júri, na condição de 

defensor dativo.

Pois bem.

Devidamente intimada para apresentar rol de testemunhas a serem 

ouvidas em plenário, a defesa indicou, tempestivamente, 4 (quatro) 

testemunhas, não havendo falar em nova testemunha, mesmo que haja o 

comparecimento espontâneo, diante do fenômeno da preclusão.

Em razão disso, ante a ocorrência da preclusão consumativa e temporal, 

INDEFIRO o pleito de oitiva do Sr. Valtenis Cardoso de Souza.

Com relação ao pleito de juntada aos autos dos antecedentes criminais da 

vítima ADEMAR, INDEFIRO tendo por base a previsão do art. 479 do CPP, 

uma vez que esgotado o prazo para a juntada de novos documentos aos 

autos.

DEFIRO o pedido de autorização para atuação do advogado Sebastião 

Carlos Toledo no Plenário do Júri como defensor do acusado, no entanto a 

expedição dos honorários do advogado serão apenas em favor do 

causídico nomeado por este Juízo à fl.52 . Atentando-se ao previsto no 

art. 477, §1º do CPP.

Quanto ao pedido de apresentação do réu para a Sessão de Julgamento, 

depreende-se do documento de fl. 183 que houve confirmação da escolta 

prisional deste.

Intime-se a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36027 Nr: 183-90.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON BENEDITO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de fl.57, necessária a nomeação de advogado 

dativo para patrocinar a defesa do acusado.

Assim, nomeio o advogado Dr. Marcelo Batista de Faria OAB/GO – 48315, 

para patrocinar a defesa do réu IRON BENEDITO DE FREITAS, devendo ser 

intimado para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá 

observar a manifestação de interesse em recorrer da sentença exarada 

pelo réu (fl.52).

Os honorários serão arbitrados após a apresentação das razões 

recursais, conforme tabela da OAB/MT.

Apresentadas as razões recursais, intime-se o Ministério Público para 

apresentar contrarrazões.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 92-34.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:/MT 13.431

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000157-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. M. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Cláudia Juízo da Vara 

Única ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

PATRICIA PRICILA MAIA Vistos. 1. Em atenção ao artigo 46, da 

RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018, determino que a 

parte autora proceda a correta emissão da guia de distribuição, devendo 

incluir o número único do processo na respectiva guia, juntando aos autos 

no prazo de 05 (cinco) dias (parágrafo único, art. 46). 2. Com a devida 

juntada, voltem conclusos. Cláudia, 14 de dezembro de 2018 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 2461-91.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMAR DOS PASSOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNENCAT MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser 

observado que é beneficiária da justiça gratuitaP.R.I.Transitada em julgado 

a sentença, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 14 de 

dezembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107600 Nr: 3496-18.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJQ, MFQV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 107600)

Ação de Alimentos

Requerente: M. F. Q. V representado por sua genitora NERLI JACINTO DE 

QUEIROZ

Requerido: LEANDRO DE OLIVEIRA VILA

Vistos.

1. Defiro os benefícios dJustiça Gratuita.

2. Arbitro alimentos provisórios em 50,00% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo nacional, à míngua de maiores elementos a respeito da 

capacidade financeira da parte requerida e das necessidades dos 

autores, devidos a partir desta data e que deverão ser pagos mediante 

depósito em conta bancária que deverá ser aberta em nome da genitora 

da Requerente.

 Esclareço que os alimentos provisórios são devidos a partir desta data e 

não da citação na forma do disposto no caput do art. 4º, da Lei de 

Alimentos, visto que o art. 13, § 2º diz respeito tão-somente à verba 

alimentícia fixada na sentença, que retroage à citação. Esta é a 

interpretação correta e que atende ao ditame constitucional que assegura 

à prestação alimentícia, regime que difere em tudo do arcabouço 

processual, tanto que o adimplemento pode ser assegurado mediante 

prisão do devedor. De que adiantaria a expressa determinação da lei que 

manda ao juiz fixar “desde logo alimentos provisórios” se fossem eles 

devidos após a citação que pode demandar dias, semanas ou até mesmo 

meses, como sói acontecer quando necessária a expedição de carta 

precatória.

3. Visando otimizar a prestação jurisdicional, designo audiência a ser 

realizada com a Sra. Conciliadora.

4. Expeça-se mandado para citação do Requerido, no endereço informado 

na inicial, e intime-se a parte autora a fim de que compareçam na audiência 

designada, acompanhados de seus procuradores, importando a ausência 

da parte requerida em confissão e revelia, e a da parte requerente em 

arquivamento do pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7o).

5. Conste na carta precatór ou mandado de citação que se não for feito 

acordo, a defesa deverá ser oferecida na própria audiência (Lei nº 

5.478/68, art. 9o, caput).

6. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

7. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93608 Nr: 133-57.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINO DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do 

Requerido Detran MT e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, para: a) reconhecer a ilegalidade da inclusão 

do gravame no cadastro de veículo Ford Fiesta, ano/modelo 1997, Chassi 

9BFZZZFHAVB121663, RENAVAM 677807309, placa MUE 4175, incluído 

pela instituição financeira em 06.07.2007, confirmando a liminar concedida 

em 23.02.2017 (Ref. 04) e determinando que a Requerida retire a restrição 
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por ela incluída; b) condenar a parte Requerida BANCO ITAÚ VEÍCULOS 

S/A ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de 

danos morais, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data do 

momento em que o autor foi impedido de retirar o licenciamento do veículo 

(setembro de 2016) e correção monetária a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.Custas e honorários 

sucumbenciais pela parte requerida. Arbitro o montante de 15% do valor 

atualizado da condenação, a título de honorários sucumbenciais, nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, face ao trabalho 

desenvolvido pelo causídico, o lugar da prestação, o zelo profissional, o 

tempo exigido, a natureza e a importância das demandas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, exclua-se do polo 

passivo o requerido DETRAN/MT.Em nada sendo requerido, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo.Cláudia, 14 de dezembro de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106750 Nr: 3199-11.2018.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Dos Anjos Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considero necessária a constatação do imóvel pelo oficial de Justiça 

responsável pelo feito, o qual deve lançar relatório circunstanciado da 

situação fática atual do bem sob litígio, especialmente colhendo 

informações sobre sinais extrínsecos da posse aduzido pelo autor e da 

moléstia possessória atribuída à parte Requerida, valendo-se também de 

informações dos lindeiros, inclusive indicando quem são os vizinhos, laudo 

fotográfico, mapas, croquis, coordenadas geodésicas e tudo mais que 

julgar pertinente para aclarear a verdade a este juízo. Fixo o prazo de 10 

(dez) dias.

Saliento que NÃO HÁ NECESSIDADE das partes acompanharem a 

constatação, até mesmo para não mais inflamar a animosidade existente.

Com a entrega do auto de constatação, voltem conclusos.

2. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107468 Nr: 3463-28.2018.811.0101

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPB, DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON CARLI DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT 24.183/O, LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - 

OAB:24203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de trazer aos 

autos comprovante de endereço, bem como comprovante dos bens 

mencionados na exordial a serem partilhados, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107469 Nr: 3464-13.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAETANO, LIANI CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3464-13.2018 (ID. 107469) Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência 

Vistos. 1. (...) Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

determinando que a requerida efetue a ligação dos ramais de energia 

instalados nas residências dos Autores, conforme projetos aprovados nº 

0285418/DCMD/2018 e 0282818/DCMD/2018, no prazo de 05 (cinco) dias 

caso não tenha feito. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 

537, do Código de Processo Civil). 5(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104156 Nr: 1928-64.2018.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GENIVALDO VICTOR, VALDECIR GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14077, VALDESON PEREIRA DA SILVA - OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

restituição, porquanto, pendente dúvida de como era utilizado o bem sendo 

ainda interesse ao processo, ante a possibilidade de aplicação do art. 25 

da Lei nº 9605/98.2. Ciência ao Ministério Público.3. Intime-se.4. Após o 

trânsito em julgado, traslade cópia desta decisão para os autos nº 

1434-05.2018.811.0101 (id. 103108) e arquivem-se os autos. 5. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107051 Nr: 3316-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 (...) Ainda, somente com a valoração das circunstâncias judicias e 

aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz 

poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. Impende ainda 

esclarecer que prisão cautelar não se confunde com execução de pena e, 

somente se dará nos casos em que o status libertatis do réu ameace a 

sociedade, conforme ocorre in casu. Ante o exposto, em acolhimento ao 

parecer ministerial, não há outra solução possível diversa do 

INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do réu 

EDUARDO SILVA SÁ. 2. Ciência ao Ministério Público. 3. Intime-se a 

defesa quanto ao teor desta decisão, bem como para apresentar defesa 

prévia no prazo legal. 4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91624 Nr: 1483-17.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:OAB/PR 74.635, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - 

OAB:18186/A, EVERTON DIEGO GIESSLER - OAB:OAB/PR, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:OAB/PR 64.833, PAULO VICTOR 

KRUTSCH SOLETTI - OAB:OAB/MT 20.345, TIAGO NUNES E SILVA - 

OAB:OAB/PR 54.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114

 Vistos.

1. Por razões de foro íntimo, DECLARO-ME suspeita de atuar no presente 

feito.

2. Os autos permanecerão em Gabinete para que o Juiz Substituto tome 

ciência do feito e faça as decisões necessárias, conforme o andamento 
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processual.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91087 Nr: 1157-57.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Germano Gallas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Bernardino 

Teixeira - OAB:14.077-a

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83147 Nr: 453-15.2014.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPENSADOS TIGRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NICKEL - 

OAB:SC/31.249

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, conforme petição/cálculo de fls. 256/259, a 

título de cumprimento de sentença, sob pena de não o fazendo, incidir 

multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por cento).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82275 Nr: 1470-23.2013.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique dos Santos 

Menin - OAB:OAB/MT 25.903, Lucas da Silva Barbosa - 

OAB:25.909/MT, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 17.235/A, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 

21.114

 Autos n. 1470-23.2013 (Id. 82275)

Divórcio Consensual

Requerente: AGOSTINHO PORFIRO

Requerida: MARLI DOS SANTOS PORFIRO

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de novo acordo formulado entre as partes (fls. 159/167), em que 

requerem a HOMOLOGAÇÃO com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, considerando o novo acordo firmado (fls. 159/167), 

HOMOLOGO-O, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

conseguinte, declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do CPC.

 Custas processuais conforme fixado anteriormente.

 P. R. I.

Com o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha.

 Cumprida todas as formalidades, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cláudia, 14 de dezembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82514 Nr: 1706-72.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Autos nº 1706-72.2013 (Id. 82514)

Ação Penal

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa (fl. 186).

 2. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 14 de dezembro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 78/2018-DF - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário 

semanal e de final de semana dos servidores desta Comarca de Colniza, 

relativo período 01 á 31 de dezembro 2018.

* A Portaria nº 78/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA 78/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de semana, 

feriados e semanal, durante o período de 01 á 30 de JANEIRO de 2019, os 

seguintes servidores conforme escala abaixo;

* A Portaria nº completa encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

PORTARIA Nº 80/2018-DF - ESTABELECER a seguinte escala de plantão 

dos servidores da Comarca de Colniza durante o período de recesso 

forense, compreendido entre 20/12/2018 à 06/01/2019.

 * A Portaria nº 80/2018-DF completa encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

TERMO DE ENTREGA 02/2018 - TERMO DE ENTREGA DE BENS MÓVEIS, 

SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-MT E 

DONATÁRIO SUCATAO DO QUIRINO

* O Termo de Entrega nº 02/2018 completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 05/2018- TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS 

MÓVEIS, SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO POR 

INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA DE 
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COLNIZA-MT E DONATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS/CADEIA PÚBLICA DE COLNIZA-MT.

 * O Termo de Doação nº 05/2018 completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 693-26.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudinei Henrique de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 S. M. J, o então adolescente RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA se tornou 

adulto.

Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para informar nos autos se 

persiste o interesse processual.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64373 Nr: 1778-47.2013.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA SOLENE DE SOUZA, Eronides Rodrigues dos 

Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João do Carmo Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JaimeUlisses Peterlini - 

OAB:10600/MT, JANICE RAQUEL DE LIMA - OAB:25891/0

 Vistos.

 DEFIRO a habilitação nos autos, como requerido às fls. 83.

No mais, CUMPRA-SE decisão de fls. 78.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71521 Nr: 520-94.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena do sentenciado JOÃO DE 

OLIVEIRA PINTO.

Às fls. 265, consta o cálculo de liquidação de pena, do qual se extrai como 

data para o termino da pena o dia 06 de março de 2018.

É o RELATO do necessário.

FUNDAMENTO e decido.

O artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84, prevê que compete ao Juízo de 

Execução Penal declarar a extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifica-se que ao sentenciado foi imposta pena 

de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial 

fechado.

Com efeito, analisando-se o cálculo de fls. 265, depreende-se que o 

sentenciado cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, sendo de 

se ver o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO DE OLIVEIRA PINTO.

DETERMINO à contadoria que elabore cálculo da pena de multa; após, 

INTIME-SE o sentenciado para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, 

seguindo-se a orientação do at. 50, caput, do CP.

Transcorrendo-se in albis o prazo supradeterminado, REMETAM-SE os 

autos à Procuradoria Geral do Estado para, se caso for, a inscrição do 

débito na dívida ativa.

Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42275 Nr: 1280-19.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Assis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:10.807-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora da 

sentença proferida nos autos.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 1947-78.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ALVES DIAS, Sueli Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, da decisão de folha 152.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34089 Nr: 85-04.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora ao que 

entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 1163-96.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lopes Barreto Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora ao que 

entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima
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Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 576-35.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora ao que 

entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32758 Nr: 1049-31.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora ao que 

entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 1089-42.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rainha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença contra a fazenda segue rito próprio, por meio 

do qual, o ente executado é intimado para opor embargos no prazo legal 

no prazo legal etc.

Sendo assim, não basta uma simples petição requerendo a expedição de 

ofício requisitório para receber o crédito fixado na sentença.

Ante o exposto, INDEFIRO pedido de fls. 132.

INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35201 Nr: 1364-25.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes quanto ao teor do acórdão.

Ademais, INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 1947-78.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ALVES DIAS, Sueli Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a habilitação da descendente da parte autora, como requerido às 

fls. 140.

PROCEDA-SE com as correções necessárias junto ao sistema Apolo, no 

tocante à autuação

No mais, INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64489 Nr: 1898-90.2013.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oreste de Souza Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Vistos etc.

Às fls. 23 sobreveio a notícia da morte da parte embargada.

Sendo assim, com fulcro no art. 313, inciso I, do c.c. art. 689, ambos do 

CPC, DETERMINO a suspensão do processo.

INTIME-SE o espólio/sucessores/herdeiros da parte embargada, na pessoa 

do advogado constituído nos autos, para que no prazo de quinze dias 

manifeste interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação, sob pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64993 Nr: 425-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRA, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos. Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe. Entre 

um ato e outro foi designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, sendo que ambas as partes não compareceram ao ato solene, 

ainda que intimadas nas pessoas de seus patronos. DECIDO. Pois bem, 

como é sabida a ausência da parte autora em audiência que versa sobre 

processo de alimentos importa necessariamente no arquivamento do feito, 

nos moldes do art. 7° da Lei n. 5.478/68. Impende relatar que no despacho 

por meio da qual se designou a audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para esta data, advertiu-se quanto as consequência para o 

não comparecimento. Desta feita, sendo esta a situação presenciada no 

caso em tela, caminho outro não encontro senão o de determinar o 

arquivamento dos autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, 

do CPC c.c. art. 7° da Lei n. 5.478/68, EXTINGO o feito sem julgamento do 

mérito do pedido e DETERMINO o arquivamento dos autos. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, estes últimos fixados no mínimo legal, com as ressalvas do 
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art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em julgada, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito e 

ARQUIVE-SE.P. I. C.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 1312-63.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento do despacho de fls. 148.

Ressalto que o INSS já foi intimado com carga dos autos, conforme fls. 

149/149-v, razão por que INDEFIRO pedido de fls. 153/155.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64274 Nr: 1677-10.2013.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pemaza Comércio de Peças e Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Albaneze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvanio Domingos de Abreu - 

OAB:4730/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para o 

recolhimento das custas de dilegência do oficial de justiça, uma vez que o 

comprovante acostado a fls. 74/75 refere-se a taxa judiciária e não ao 

recolhimento de custas de oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42275 Nr: 1280-19.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Assis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:10.807-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de declaratória de benefício previdenciário movida por 

PEDRO DE ASSIS DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Às fls. 49 sobreveio a notícia do falecimento da parte autora.

A suspensão do processo e a intimação do espólio/sucessores foram 

determinadas às fls. 50.

O prazo assinalado para a habilitação dos herdeiros transcorreu in albis 

(fls. 53).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, no caso de morte do autor, o 

magistrado suspenderá o feito, e, sendo transmissível o direito em litígio, 

determinará a intimação do espólio, sucessores e herdeiros para que 

manifestem interesse no processo e promovam a habilitação.

No caso do silêncio dos herdeiros, a medida a ser imposta é a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

O espólio, sucessores e herdeiros foram intimados pelo meio de 

divulgação que este Juízo reputou mais adequado, transcorrendo sem 

manifestação o prazo assinalado para que promovessem a habilitação.

Nesta senda, sem maiores delongas, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é a medida a se impor.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, inciso X c.c. art. 313, § 2º, 

inciso II, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, o que o 

faço SEM RESOLVER O MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbências, estes últimos fixados no patamar mínimo.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35765 Nr: 2000-88.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junp Indústria e Comércio de Madeiras e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franco Nilson José - 

OAB:6188.B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON 

BORDEST, para devolução dos autos nº 2000-88.2008.811.0105, 

Protocolo 35765, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65245 Nr: 663-54.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROV, LOV, DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 REDESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 14h00min. INTIMEM-SE as partes a fim de que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas (três, no máximo), independentemente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência da parte autora na extinção e arquivamento do 

processo e do requerido em confissão e revelia. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61301 Nr: 444-12.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

Proceda a intimação da parte autora para apresentar as contrarrazões em 

15 dias, conforme art. 1.010, §1° do CPC/15.

Com a apresentação desta ou decurso de prazo, remetam-se os autos ao 

TRF, conforme art. 1.010, §3° do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 1059-65.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SELIAS BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos;

 Cuida-se do processo executivo de pena do reeducando CARLOS 

SELIAS BARBOSA.

Para fixação das condições impostas ao regime aberto, designo audiência 

admonitória para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17h30min.

INTIME-SE o reeducando e seu defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 853-51.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 17h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89598 Nr: 2571-10.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSO, FSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora acerca da audiencia 

designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 17h30 na sala de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 2396-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS, KCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 15h30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86491 Nr: 648-46.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO CESAR ANDRADE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/O

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da defesa acerca da 

designação de audiência na Carta Precatória n. 538489, na Sexta Vara 

Criminal de Cuiabá-MT, a fim de que compareça à solenidade, consignando 

que a ausência injustificada importará na aplicação da multa prevista no 

art. 265 do CPP e nomeação da Defensoria Pública para o ato, nos termos 

do ofício juntado à ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74327 Nr: 2014-91.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Antonio Penasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BVA S/A, Flagt S/A Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VALENTIM ALVAREZ 

- OAB:14463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora acerca da audiencia 

designada para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 17h00 na sala de 

conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65010 Nr: 441-86.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bethania Ornelas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para contrarrazoar, no prazo legal, o recurso de apelação de folhas 

83/86.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61301 Nr: 444-12.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de folhas 110/116.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 1950-33.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULINO CARNAUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, acerca da 
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decisão de folha 183.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92470 Nr: 4089-35.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Fozi José Jorge, Magali Pereira Leite, E 

outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel de Tal, Ronaldo Ribeiro, Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais Renascer, Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Gleba Bauru Unidos Venceremos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

recolha o valor da diligência do(a) oficial(a) de justiça, no importe de R$ 

6.407,60 (seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), a 

serem recolhidos por intermédio de guia própria a ser expedida no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37641 Nr: 837-39.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido formulado pelo Ministério Público para CONDENAR a parte 

requerida à obrigação de fazer consistente recuperar a área degrada pelo 

dano ambiental causado em razão do incêndio.DESCABE condenação ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma 

do art. 18 da Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62193 Nr: 1261-76.2012.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdAR, SdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe.

Aportou aos autos que a parte alimentanda e sua representante legal 

atualmente estão domiciliadas na Rua Afonso Pena, N.º 5279, Bairro 

Redondo, Alta Floresta D’Oeste-RO.

 O parquet pugnou pela remessa dos autos à comarca em que atualmente 

está domiciliada a parte autora, em homenagem ao princípio da primazia do 

melhor interesse da criança/adolescente.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, regra 

segundo a qual a competência, uma vez fixada, não será mais alterada 

independentemente de alteração por causa superveniente do estado de 

fato ou de direito.

Trata-se de norma jurídica cujo escopo é conferir estabilidade ao 

processo.

Cumpre salientar que segundo a jurisprudência:

 “nos processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem 

ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy 

Andrighi)”.

Destarte, nas ações que envolverem interesses de criança/adolescente, 

como o caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo alimentando excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça.

Ante o exposto, DECLINO da competência para o Juízo do domicílio da 

parte alimentanda.

EXPEÇA-SE certidão de honorários.

REMETAM-SE os autos para o Juízo de Alta Floresta D’Oeste-RO.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35732 Nr: 1968-83.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 18h30min, 

ocasião em que será ouvido o ofendido João Gonçalves de Oliveira.

DEFIRO cota ministerial retro para determinar que o Oficial de Justiça se 

dirija ao endereço da testemunha Érica Gomes de Oliveira, para que esta 

informe o paradeiro atual de Késia Gomes de Oliveira.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 495-86.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de ZILMA GARCIA PAREDE BRAGANÇA E JOANES RODRIGUES 

BRAGANÇA.O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.OFICIE-SE 

ao Cartório de Registro Civil, que lavrou a certidão de casamento das 

partes, a fim de que seja averbada a presente sentença.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais FIXO no mínimo legal.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão de honorários e ARQUIVEM-SE os autos com as 

respectivas baixas de distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64087 Nr: 1488-32.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de EUCLEDENICE DOS SANTOS DA SILVA E MARCOS RENATO DA 

SILVA.A cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro Civil de Nova União-RO, comarca de Ouro Preto do 

Oeste-RO, que lavrou a certidão de casamento das partes, a fim de que 

seja averbada a presente sentença.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais 

FIXO no mínimo legal.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários e ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas baixas de 

distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79436 Nr: 658-11.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LOPES SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 (...) Assim, atentando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, a 

qual se está vinculado, CONDENA-SE:LUCAS LOPES SOBREIRA, com 

qualificação anterior, em relação ao art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. 

(...) FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 15 ANOS E 09 MESES DE 

RECLUSÃO. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, já 

que a pena é superior a 4 anos (aqui não sendo relevante a questão da 

detração), VEDADA A SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, o que impede, por arrasto, a suspensão condicional 

da pena (art. 77 do Código Penal). Do regime de cumprimento de 

pena.Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o 

condenado ficou preso (04/03/2018 a 13/12/2018).Por força do art. 33, 

§2º, “A”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” 

PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME FECHADO para início de 

cumprimento da pena (...) Por conseguinte, tendo em mira a necessidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, em xeque com a provável ausência 

do acusado (fundado, tal raciocínio, em indicativos concretos), não se 

encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da 

prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos, conclui-se pela 

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (...) Cotriguaçu/MT, 13 de dezembro de 2018, 

às 17h55min.Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 4106-89.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça a fim de que esta secretaria 

possa dar cumprimento ao ato deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79692 Nr: 815-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAF, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO RODRIGUES FERREIRA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo 

entabulado pelas partes e referendado pelo Ministério Público, que passa 

a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a fim de:?RECONHECER a paternidade de E. A. como sendo 

de T. R. F., acrescentando-se ao patronímico deste ao nome daquele, 

passando a se chamar E. F. A., com a devida averbação no Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais, inclusive da ascendência paterna;?

CONDENAR o requerido ao pagamento definitivo do valor mensal de 

R$200,34 (duzentos reais e trinta e quatro centavos) equivalentes a 21% 

do salário mínimo vigente, (reajustável a cada ano com o aumento do 

salário referencia), até o dia 10 de cada mês, iniciando-se a partir da 

publicação desta sentença;?CONDENAR o requerido ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias;?DEFERIR a 

guarda unilateral pleiteada, com fundamento no art. 33, § 1º, da Lei nº 

8.069/90, da menor E. F. A. à requerente M. C. A. FRAGA;?DEFINIR as 

visitas a serem realizadas de forma livre, mediante prévia comunicação 

pelo genitor.Por consequência, JULGA-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.Por fim, em 

razão da natureza da causa e da assistência por parte do Ministério 

Público, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita às partes, motivo pelo 

qual ficam isentas as partes do pagamento das custas. Todavia, é 

possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de 

necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV DISPOSIÇÕES 

FINAISÀ SECRETARIA para:1.CIENTIFICAR o Ministério Público;2.Após o 

trânsito em julgado, EXPEDIR mandado ao Cartório do 2º Ofício de 

Cotriguaçu para que averbe no registro civil da requerente (matrícula 

065250 01 55 2017 1 00012 030 0002074 34) a paternidade por parte do 

requerido T. R. F., com a inclusão do nome dos avós paternos, passando 

a criança a se chamar E. F. A. (encaminhar cópia da certidão de 

nascimento da criança – fl. 14);3.Em seguida, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 14 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35733 Nr: 585-83.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ALMIR JOSÉ BASSEGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JOSÉ SHWERZ - 

OAB:OAB/SC 12.254

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha a o valor da 

diligência do Oficial de justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 29895 Nr: 965-48.2007.811.0099

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEGAULE CHARLES CHAUVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINA PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o conjunto de 

pedidos formulados, isso para:i.RECONHECER a sociedade de fato havida 

entre as partes entre os anos de 1999 até 2006 (com efeitos patrimoniais 

até o presente momento), DISSOLVENDO-A para a partilha do 

patrimônio;ii.DEFINIR que a parte-autora e a parte-requerida fazem jus a 

50% do que se encontra edificado nos Lotes 26 e 07, abrindo caminho 

para a partilha do patrimônio;iii.DEFINIR a divisão dos bens móveis 

adquiridos em conjunto, bem como a separação dos pré-existentes, de 

acordo com o listado na Inicial;iv.AFASTAR a reparação de danos 

materiais, morais e a título de lucros cessantes;v.DETERMINAR que a 

parte-autora transfira para a requerida 50% “da receita líquida” do período 

em que ficou e está na administração do imóvel, bem como efetue as 

transferências nesta proporção a partir da presente sentença (Agência e 

Conta Corrente que devem ser indicadas pela parte-requerida);vi.MANTER 

a parte-autora na administração do patrimônio, isso até a efetiva divisão a 

ser feita (plano de divisão em cumprimento de sentença, inclusive por meio 

de conciliação). Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. [...] Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivar os autos com as baixas e as 

anotações necessárias. Cotriguaçu/MT, 15 de dezembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62007 Nr: 403-29.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EGIDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de fls. 31, requerendo o que entender de direito.

Comarca de Dom Aquino

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 45/2018/DF

 O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Dom Aquino, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

 NOMEAR, o senhor LEOPOLDO COIMBRA BORGES, portador do RG nº 

14169207 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 001 304 991 70, para exercer 

as funções do cargo em comissão de Assessor de Gabinete II da Vara 

Única desta Comarca Dom Aquino com efeitos a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Dom Aquino, 14 de dezembro de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57820 Nr: 2240-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pela defesa do indiciado Renato Dias Coutinho Neto.(...) 

Contudo, olhando a marcha processual destes autos, verifica-se que os 

prazos tem “corrido” de forma regular e, salientase, entre a prisão 

preventiva e até o presente momento, decorreram apenas 45 (quarenta e 

cinco) dias, ou seja, não há margem para alegação de que os autos 

andam de forma lenta e/ou que não há noticias de instrução processual, 

sendo que a pendência no presente momento é de apresentação da 

respectiva defesa do acusado. Assim, sem muitas delongas, verifico que 

se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção 

do decreto preventivo do Sr. RENATO DIAS COUTINHO NETO, uma vez 

que a custódia cautelar do indiciado, está fundamentada nos 

pressupostos legais. Destarte, pelos motivos explicitados, considerando 

que não houve qualquer alteração fática, e em consonância com o 

parecer Ministerial de ref. 20, pelos mesmos fundamentos lançados na 

decisão que decretou a prisão preventiva, INDEFIRO o pleito de ref. 15. 

Servirá a presente decisão como Mandado. Intime-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 14 de dezembro de 2018. Alcindo Peres da Rosa. Juiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 811-60.2009.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Samuel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762, Jose Eduardo Rodrigues Daleffe - OAB:11677

 INTIMAÇÃO do acusado MARCOS ANTONIO SAMUEL, através de seus 

advogados para entregar em cartório, dentro do prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a sua carteira nacional de habilitação, na forma do que dispõe 

o art. 293, § 1.º da Lei n.º 9.503/1997, caso possua, conforme 

determinação de fls. 163/173, nos presentes autos.

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-57.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000294-57.2017.8.11.0034. REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES DE 

MATOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Id. 14473979, apresentados por 

Telefônica Brasil S.A., na qual se insurge contra a r. sentença proferida e 

homologada – Id. 14355216. Aduz em síntese que houve omissão na r. 

sentença, a qual julgou procedente o pedido da exordial condenando a 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) relativos 

ao dano moral e ainda pela declaração da inexistência da restrição, tendo 

em vista que a r. sentença deixou de fundamentar a existência do dano 
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moral alegado e ainda ao fato que nenhum dano moral é presumido. Dessa 

forma, alega que a r. sentença foi omissa neste sentido. Tempestivos os 

Embargos de Declaração, Id. Id. 14473979, a parte Embargante foi intimada 

para apresentar as contrarrazões. Logo, intimada a parte Embargada 

apresentou contrarrazões (Id. 14628717) aos Embargos de Declaração, 

Id. 14473979, para seja mantida a r. sentença e ainda pleiteou aplicação 

de multa por ter sido os embargos protelatórios. Os autos vieram 

conclusos para apreciar os embargos de declaração, Id. 14473979. Pois 

muito bem, compulsando os autos, verifico que os Embargos de 

Declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Dessa forma, os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito do presente 

embargos/recurso há de ser rejeitado. No mais, o julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a r. decisão, 

conforme extrai da ementa, abaixo transcrita: EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. [...] 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ: EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

21.315 - DF (2014/0257056-9), Relatora Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), julgado em 08.06.2016 e 

publicado em 15.06.2016) Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO por CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no 

MÉRITO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a 

referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 202-16.2017.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ RODRIGUES, SANTIAGO RODRIGUES, 

HENRIQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE 

OLIVEIRA BONINI, AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - 

OAB:13065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, 

Cristiane Depine de Oliveira - OAB:22.627-O, Eduardo augusto 

Faleiros - OAB:, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3515, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT, Thiago Stuque 

Freitas - OAB:269049/SP

 Ofício nº 76/2018/GAB Feliz Natal/MT, 07 de Dezembro de 2018.

De: Juliano Hermont Hermes da Silva.

Juiz de Direito da Comarca de Feliz Natal/MT.

 Excelentíssimo Senhor Relator,

Tendo recebido o Agravo de Instrumento – Terceira Câmara de Direito 

Privado, requisitando informações no Recurso de Agravo de Instrumento 

nº 1013741-83.2018.8.11.0000 (Ação de Interdito Proibitório - Código 

78599) – Feliz Natal/MT, em que figura como agravante Espólio de Evandro 

Alberto de Oliveira Bonini, e agravados, Rogério Luiz Rodrigues, Santiago 

rodrigues e Henrique Rodrigues, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, 

nos seguintes termos:

 O recurso procura reformar a decisão proferida às fls. 219/222, em que o 

Magistrado em substituição legal, acolheu parcialmente o pedido liminar 

formulado pela parte autora, nos seguintes termos:

 “Processo nº 202-16.2017.811.0093 (Código nº 78599).

Autores: Rogério Luiz Rodrigues, Santiago Rodrigues e Henrique 

Rodrigues.

Réus: Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini e Agropecuaria 

Diamante Z Ltda.

Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada em 25.01.2017 por Rogério Luiz Rodrigues, Santiago Rodrigues e 

Henrique Rodrigues em face de Espólio de Evandro Alberto de Oliveira 

Bonini e Agropecuária Diamante Z Ltda arguindo, em síntese, o seguinte:

“no dia 06.04.2016 (...) o Requerente, acompanhado deste advogado 

subscrevente, e do Sr. Idevaldo Teodoro Gomes, Rg 862419 SSP/PR, CPF 

n. 013.584.309-00, dirigiram-se até sua propriedade rural, denominada 

Fazenda Rodrigues, e ao se aproximar do local se deparou com uma 

porteira fechada com cadeados, que impedia o livre acesso na estrada 

municipal até sua propriedade. Ao se deparar com a porteiro fechada, 

percebeu que no local haviam 05 funcionários do requerido, Espólio de 

Evandro Alberto de Oliveira Bonini, devidamente uniformizados, que 

identificaram como sendo responsáveis pela manutenção e abertura de 

picadas na área. Estes lhe informaram que não poderiam liberar a 

passagem por aquela estrada, segundo ordens do Sr. Fernando, 

administrador do Espólio, o qual havia ordenado expressamente, a uma 

outra equipe, segundo eles contratada para fazer a vigilância da área, e 

restringir o acesso do requerente naquela passagem. Indagados pelo 

Requerente, foi respondido pelos funcionários ali presentes, que estes 

estavam a abrir picadas na área denominada Fazenda Rodrigues, de 

propriedade do requerente, seguindo ordens de seus patrões. Foi quando, 

mesmo com a resistência desses funcionários, ainda que receosos de 

que estivessem fazendo algo ilegal, resolveram por liberar o acesso ao 

veículo do requerente para que pudesse conferir na entrada de sua 

propriedade a situação relatada, porém estes informaram que a visita 

deveria ser breve, pois a equipe de segurança estava por chegar, 

fazendo rondas no local. Dirigindo-se até o local, o requerente percebeu a 

aproximação de um veículo Camionete Amarok placas QBM-9531, cor 

prata (conforme imagens em anexo), o qual repentinamente, sem qualquer 

identificação, abordou os ocupantes de seu veículo já empunhando armas 

pistolas e uma espingarda (vide imagens em anexo), o qual não se 

identificaram, apenas dizendo que eram responsáveis pela segurança do 

local. Empunhando e apontando armas ao requerido e seus 

acompanhantes a todo momento, informaram que estavam ali para 

encaminhá-los até a saída. Frisa-se, Excelência, que a todo tempo foram 

apontado armamentos, do tipo Pistolas e Espingarda, em direção ao 

requerente, o qual além de se ver obrigado a se retirar da entrada de sua 

propriedade, se sentiu extremamente ameaçado, tornando-se vítimas 

daquela abordagem abrupta e despreparada. (...) em conversa entre o 

Requerente e os “capangas” contratados pelos requeridos, foi informado 

que não seria permitido a permanência dos requerentes e as pessoas que 

lhe acompanhavam naquele local, ordenando que estes deveriam 

imediatamente ir embora, momento em que com uma camionete totalmente 

descaracterizada, estes lhe seguiram por uns 10Km, sob intimidação 

armada, até que estes saíssem do perímetro (...) Ainda, na data de 27 de 

Julho do corrente ano, o requerente dirigiu-se novamente até a sede de 

sua propriedade, quando novamente se deparou com a porteira fechada, 

frisa-se, porteira esta bloqueando a passagem em uma estrada municipal, 

denominada Estrada Rio Arraia, onde novamente foi impedido de adentrar 

em sua propriedade, e ainda, pôde constatar que todas as placas de 

identificação de sua propriedade foram pelo Sr. Fernando, administrado do 

espólio requerido, a mando de Sr. Bernardo Machado Bonini, que se 

denomina proprietário da área vizinha. Por último, em 23 de Agosto de 

2016, novamente acompanhado por este advogado, o requerente ao 

dirigir-se até sua propriedade, foi surpreendido com a porteira, que 

reprisa-se, impede o direito de ir e vir, em uma estrada municipal, única 

ligação entre o município de Feliz Natal à União do Sul, porém desta vez, 

conforme imagens e vídeos em anexo, além de impedido de adentrar em 
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sua propriedade foi ameaçado de morte pelo administrador do Espólio 

requerido, a mando de Bernardo Machado Bonini

(...)

A segunda Requerida, que tem sede em Sertanópolis no Paraná, se diz 

proprietária, na condição de posse da área por cerca de 10 anos, 

inclusive protocolando junto ao SIGEF/INCRA, o pedido de cancelamento 

do Georeferenciamento feito pelos requerentes e registrado naquele 

órgão (...) A conduta criminosa da Segunda Requerida está turbando a 

posse dos requerentes, que agora estão sob a ameaça do cancelamento 

do Georeferenciamento das áreas, necessário para a regularização 

fundiária já pleiteada junto ao INTERMAT (documentação inclusa), 

prejudicando toda a tramitação a regularização junto ao Governo do 

Estado de Mato Grosso, colocando em cheque legítima posse, mansa e 

pacífica, sobre o imóvel” [sic, g.n]

A inicial (fls. 04/25) veio instruída com cópias de contratos de compra e 

venda (fls. 40/54), mapeamento em imagem de satélite, memorial descritivo 

e cadastro ambiental rural das áreas (fls. 56/67), entre diversos outros 

(fls. 68/178), Boletim de ocorrência denunciando o esbulho e ameaças 

perpetradas pelo primeiro réu (fls. 179/181), mídia digital contendo 

gravação da ameaça sofrida (fls. 182/183), cópias de extratos de 

andamento processual da Ação Cód. 45237, em trâmite pelo Juízo da Vara 

Única da Comarca de Feliz Natal/MT (fls. 184/205) e outros documentos 

demonstrando, em tese, a turbação da posse pela segunda ré (fls. 

206/218).

É a síntese necessária. Decido.

De acordo com a narrativa fática constante da inicial, a causa de pedir 

está fundada em duas situações distintas. A primeira, relativa à violação 

dos direitos de posse dos autores pelo representante do Espólio de 

Evandro Alberto de oliveira Bonini ao, efetivamente, impedirem os autores 

de adentrarem no imóvel que alegam possuir e, a segunda, com relação 

aos fatos envolvendo a segunda ré Agropecuária Diamante Z Ltda., que 

teria pleiteado junto ao INCRA o cancelamento do Georeferenciamento 

feito pelos autores e que instrui o pedido de regularização de ocupação 

por eles formulado, além de ter formulado pedido de regularização sobre a 

mesma área dos autores.

Pois bem. Quanto aos fatos relacionados ao primeiro réu, tais se 

subsumem à hipótese de esbulho possessório, porquanto narra o autor 

Rogério Luiz Rodrigues que foi impedido de ter acesso à sua propriedade 

rural e, inclusive, expulso do local por homens armados com pistolas e 

uma espingarda.

Tal situação teria ocorrido em 06.4.2016 e, também, em outras duas 

oportunidade (27.7.2016 e 23.8.2016) quando o autor Rogério Luiz 

Rodrigues, ao tentar chegar à sua propriedade, foi impedido pelos 

representantes do primeiro réu, que o expulsaram sob mira de armas de 

fogo e ameaças de morte.

Nesse contexto, cabe observar o disposto no artigo 554, caput, do CPC, 

segundo a qual “A propositura de uma ação possessória em vez de outra 

não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal 

correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

No caso, da narrativa fática e da análise dos documentos que instruem a 

inicial, constata-se que os autores detém a posse de imóvel rural com área 

total de 4.830ha (quatro mil, oitocentos e trinta hectares), área esta que 

adquiriram em partes, a primeira, com 1.200ha (mil e duzentos hectares), 

em 07.7.1994, a segunda com 1.210ha (mil duzentos e dez hectares), 

adquirida também no ano de 1994 e a última, com 2.420ha (dois mil 

quatrocentos e vinte hectares), adquirida em 10.5.200 (quod vide 

compromissos particulares de compra e venda, fls. 40/54).

Além disso, contas nos autos, às fls. 76/86, autorizações de desmate e 

Termos de Compromisso expedidos pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), especificamente 

para a denominada “Fazenda Rodrigues”, que integra a área possuída 

pelos autores, autorizações e Termos de compromisso expedidos em 

06.9.1994, 19.5.1998, 04.71997 e 21.5.1998, demonstrando o exercício da 

posse há mais de 20 (vinte) anos.

 Por outro lado, a área do imóvel rural defendido pelos autores está 

devidamente descrita e delimitada através do mapeamento em imagem de 

satélite, memorial descritivo e cadastro ambiental rural concedido pelo 

órgão competente (fls. 56/67), cabendo ressaltar que se trata de área de 

ocupação, isto é, de posse, porquanto os próprios autores relatam que 

estão em processo de regularização desta ocupação frente ao órgão 

competente (INTERMAT).

 Com relação aos atos praticados pelo primeiro réu, os documentos que 

instruem a inicial, notadamente o Boletim de Ocorrência (fls. 179/181), a 

mídia digital contendo gravação de diálogos travados pelo autor com as 

pessoas que o impedem de adentrar em sua propriedade (fls. 182/183) e 

as fotografias juntadas às fls. 155/159 demonstram a verossimilhança das 

alegações e o efetivo esbulho possessório.

 Inclusive, na fotografia juntada à f. 155, é possível visualizar o veiculo 

citado pelos autores na inicial “I/VW AMAROK COR PRATA CD 4X4 SE” de 

propriedade da empresa “Infinity Locação Automóveis Ltda Epp” e, ao lado 

do veiculo, um individuo armado com uma espingarda aparentemente de 

calibre “12”, corroborando a violência empregada pelo primeiro réu, 

visando repelir os autores e impedir o acesso às áreas que possuem, A 

violência também é constatada pela oitiva dos áudios constantes da mídia 

digital juntada às fls. 182/183, onde pessoa não identificada, mas 

nominada pelos autores como “Fernando”, suposto administrador do 

espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini, claramente ameaça de morte 

o autor Rogério Luiz Rodrigues, caso tente adentrar na área litigiosa.

 Evidentemente, se os réus defendem possuir direitos sobre a área 

litigiosa, devem adotar as providências cabíveis, judicial e 

administrativamente e não intentar a retomada da área manu militari.

 Não obstante, com relação aos fatos envolvendo a segunda ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda., a formulação de pedido administrativo 

junto ao INTERMAT e ao INCRA, seja visando a regularização de ocupação 

sobre a mesma área ocupada pelos autores (Pedido de Regularização de 

Ocupação nº 647241/2013 ou mesmo o cancelamento do 

Georeferenciamento feito por eles, em princípio, não caracteriza qualquer 

violação ao direito de posse dos autores, porquanto, ao menos em sede 

de cognição sumária, tal ato não extrapola o direito de petição 

constitucionalmente assegurado.

Cabe, obviamente, aos órgãos de regularização fundiária competentes, a 

análise minuciosa dos pedidos de regularização de ocupação, tanto os 

formulados pelos autores quanto de outros eventuais interessados, assim 

como as impugnações feitas a tais pretensões, no âmbito de suas 

respectivas competências, aferindo, ao final, quem atende às exigências 

para deferimento dos pedidos, não cabendo ao juízo interferir na atividade 

administrativa dos órgãos fundiários, salvo manifesta ilegalidade.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não ha que se falar em 

cancelamento de qualquer pedido administrativo formulado pela ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda., cabendo apenas comunicar os órgãos de 

regularização fundiária, por seus representantes legais, para 

conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Diante disso, considerando que com relação ao primeiro réu, ficou 

comprovado o esbulho possessório e não mero ato de turbação, 

preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 561), com fundamento nos 

artigos 554 e 562, caput, do CPC, defiro parcialmente e "inaudita altera 

pars" o pedido liminar e determino a imediata reintegração dos autores na 

posse dos imóveis descritos na inicial (mapas de localização e memorial 

descritivo fls. 63/65 e plantas juntadas as fls. 126/128 e 139/141), 

requisitando-se força policial para cumprimento da ordem (CPC, art. 139, 

VII).

Comunique-se a Superintendência Regional do INCRA acerca da presente 

decisão que concedeu a proteção possessória aos autores, 

remetendo-lhe cópia integral dos autos, notadamente visando instruir o 

pedido de cancelamento de Georeferenciamento formulado pela ré 

Agropecuária Diamante Z Ltda,. em 28.4.2016, onde a referida empresa 

pleiteou o cancelamento das cert i f icações (SIGEF) nº 

73c5d1f2-f9e4-4e36-bb05-50b92a3ae434, referente à "Fazenda 

Rodrigues I, de propriedade de Rogério Luiz Rodrigues e "SIGEF" nº 

79fcdc71-b3ce-4326-be00-ee81d8ca7e95 referente à "Fazenda 

Rodrigues II", de propriedade de Henrique Rodrigues.

 Comunique-se, também, ao INTERMAT, a respeito da presente ordem 

judicial, remetendo-lhe, da mesma forma, cópia integral dos autos, visando, 

sobretudo, instruir os pedidos de regularização de ocupação nº 

269668/2016 (Henrique Rodrigues) e nº 269692/2016 (Santiago 

Rodrigues) e nº 647241/2013 (Agropecuaria Diamante Z Ltda.).

Remeta-se cópia integral dos autos ao Prefeito Municipal de Feliz Natal/MT 

para conhecimento e providências que entender cabíveis quanto à 

noticiada obstrução de estrada municipal (Estrada do Rio Arraia) que liga o 

município de Feliz Natal/MT ao município de União do Sul/MT, conforme 

Anexo I da Lei Municipal nº 479/2014 (fls. 160/164).

Promovam os autores a citação dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mercê do artigo 564, caput, do CPC.

Dê-se vista ao Ministério Público, pela Promotoria de Justiça de Feliz 
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Natal/MT.

Cumpra-se e intimem-se, expedindo-se o necessário.

De Sinop/MT para Feliz Natal/MT, 03 de Fevereiro de 2017”.

É certo que a aludida decisão, alvo do recurso em questão, por ora, reflete 

a compreensão deste Juízo.

Ademais, ciente da decisão proferida pelo Juízo ad quem, que indeferiu o 

pedido liminar do agravante.

Ressalto que nesta data (10/12/2018), este Juízo proferiu a seguinte 

decisão:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar nos autos, apresentando 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Após, Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

São estas, pois, as informações que me cabiam prestar.

Ao ensejo, apresento-lhe os protestos de respeito e consideração, 

colocando-me à disposição de Vossa Excelência, para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

Excelentíssimo Senhor

 Desembargador Dirceu dos Santos

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 202-16.2017.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO LUIZ RODRIGUES, SANTIAGO RODRIGUES, 

HENRIQUE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE 

OLIVEIRA BONINI, AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - 

OAB:13065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, 

Cristiane Depine de Oliveira - OAB:22.627-O, Eduardo augusto 

Faleiros - OAB:, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3515, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT, Thiago Stuque 

Freitas - OAB:269049/SP

 Vistos etc.

Consigno que nesta data prestei as informações a Terceira Câmara de 

Direito Privado, referente ao Agravo de Instrumento nº 

1013741-83.2018.8.11.0000 (Ação de Interdito Proibitório - Código 78599) 

– Feliz Natal/MT, em que figura como agravante Espólio de Evandro Alberto 

de Oliveira Bonini, via malote digital, conforme recibo anexo.

Intime-se a parte requerente para se manifestar nos autos, apresentando 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Após, Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76934 Nr: 623-40.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA SILVA, EDENILSON 

BATISTA DA SILVA, DERCILIO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 299-02.2006.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO AKABANE - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:MT-7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar autora, acerca do Oficio n° 544 de fls 

261, recebido da Intermat, a fim de que possa instruir precisamentes os 

documentos necessários, indicando as fls a serem anexas ao Ofício a ser 

emcaminhado à aquela entidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50478 Nr: 376-35.2011.811.0093

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Peças Mercerauto Ltda - ME, Benjamim Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - 

OAB:27450/SP, Mauro L. Zanitti - OAB:SP/135.388

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 666-11.2015.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rota 77 Transportes Rodoviários Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85110 Nr: 1855-19.2018.811.0093

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROMILDA MARIA BEZERRA, SERGIO PAULETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE RODRIGUES, Maria Aparecida 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Tendo em vista se tratar de processo que envolve menor, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para que este se manifeste requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71736 Nr: 1122-29.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TRES PINHEIROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça em que negou 

provimento ao Recurso, Determino o IMEDIATO cumprimento da Sentença 

proferida nos autos às fls. 21/22.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75642 Nr: 1276-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÉRCIO ALEXANDRE SCHERVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70832 Nr: 180-94.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Cidade Alta Ltda-ME, MARIA 

APARECIDA GALINDO POSSERA, JUAREZ ANTÔNIO POSSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 1714-97.2018.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAISON KAIO DE JESUS - 

OAB:GO/34.238, Valter Evangelista de Jesus - OAB:MT/17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75936 Nr: 128-93.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP, JBFP, JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

Verifico que o Requerido José Ribamar Barros se manifestou conforme 

certidão de fls. 23, requerendo nomeação de um advogado.

Assim, considerando que a Defensoria Pública, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como certidão de fls. 23, nomeio a Dra. Ana Maria Garbeline 

Fonseca, regularmente inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 23328/0, para 

proceder com a Defesa do requerido.

Após a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para 

impugnar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 1887-24.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EUGENIO E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a existência de lembrete pendente de juntada constando 

no Sistema Apolo, encaminho os autos à Secretaria, para a devida 

juntada.

Após voltem-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85109 Nr: 1854-34.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 
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autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85017 Nr: 1810-15.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A. (Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84842 Nr: 1699-31.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Antonio Gorziza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84295 Nr: 1312-16.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETH PRADIGAN TIBOLLA, SILVIA TIBOLLA 

ANACLETO, SIMONE TIBOLLA, SANDRA NELY TIBOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:17976, RICARDO LUIZ 

HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83903 Nr: 1059-28.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim Determino a intimação da parte autora, a fim de que 

emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

a contrafé, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § único do 

NCPC).

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme artigo 1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial 

para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83419 Nr: 752-74.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em detida análise dos autos verifico que a mesma não veio acompanhada 

da Contrafé, assim diante dos autos terem sido distribuídos pelo PEA, 

Determino que o Sr. Gestor juntamente com a Sra. Distribuidora 

providencie com o necessário.

Determino ainda, que a Sra. Distribuidora atente-se a distribuição dos 

autos, conforme item 3.2.1 do Manual de Padronização, bem como artigo 

1.204, da CNGC, eis que a contrafé é essencial para os autos.

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71216 Nr: 601-84.2013.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZIL AGRO ORGÂNICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK FRANCO - 

OAB:29.675/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 
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SERRA - OAB:57.363/PR, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80454 Nr: 1460-61.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogério Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILA GOMES - 

OAB:MT5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72327 Nr: 466-38.2014.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20994/B, José Diogo Dutra Filho - OAB:12.960, Vitor Martinelli 

de Mendonça - OAB:13.082

 Vistos em Correição.

Inicialmente determino a correta autuação dos autos, abrindo novo volume 

e juntando a documentação necessária, arquivando as que porventura 

não forem necessárias aos autos.

Diante do retorno dos autos em que declarou este juízo como competente 

para julgamento dos presentes autos (Decisão de fls. 244).

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47958 Nr: 842-34.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Patricia Barreto Pereira 

Borges Baungart - OAB:MT 8.215, JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante dos autos demandarem uma analise mais detalhada, bem como 

diante do acúmulo involuntário de serviço neste Gabinete, permaneçam 

estes conclusos para as Deliberações Pertinentes após o encerramento 

da correição.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 48/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

 RESOLVE:

 Art. 1º RETIFICAR a portaria n. 46/2018-DF, a qual nomeou a senhora 

Raquel Pereira Azambuja de Souza, portadora do RG 2526337-4 e CPF n. 

046.432511-07, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II da Vara Única da Comarca de Guarantã no Norte, para alterar 

onde se lê “a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, leia-se 

“a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que será editado e 

assinado a partir da publicação desta.

Cumpra-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 10 de dezembro de 2018.

 DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110028 Nr: 2952-09.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Giovani Rodrigues Coladello e Ralff Hoffmann, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108270 Nr: 1959-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEF, ILF, ILF, IF, SF, LF, MF, SF, JF, WF, OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONI FRONSAK, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JAIR FRONSAK, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido WALDEMAR FRONSAK, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade post 

mortem c/c Retificação de registro civil de nascimento proposta por 

SEBASTIÃO GONÇALVES em face de LUDOVICO ESTANILAU FRONSAK 

(De Cujus), IVONETE LEMES FRONSAK, IONE LEMES FRONSAK, ISABEL 

FRONSAK, SIRLETE FRONSAK, LEONI FRONSAK, MOACIR FRONSAK, 

SIRLEI FRONSAK, JAIR FRONSAK, WALDEMAR FRONSAK e OSVALDO 

FRONSAK. Aduz o requerente que o falecido é o seu pai biológico, embora 

não o tenha registrado enquanto vivo. Que conviveram como pai e filho, 

por 19 anos, tendo a mãe do requerente mantido relacionamento com o 
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falecido por cerca de 20 anos. Por tudo isso, o requerente busca, no 

judiciário, o reconhecimento do seu direito, como medida de inteira justiça.

Despacho/Decisão: DEFIRO a gratuidade judiciária.Indefiro o pedido de 

busca de endereços dos demais demandados para citação. Trata-se de 

tarefa que compete à parte, sobretudo quando assistida por órgão público 

que dispões de amplo acesso a sistemas informatizados.Citem-se os 

requeridos no endereços declinados na inicial.Intime-se o requerente para 

que apresente o endereço para citação dos demais demandados, 

apresentado, se for o caso, justificativa documental da impossibilidade.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 14 de dezembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111082 Nr: 3496-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurimar Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, através de seu procurador, para aportar 

nos autos os quesitos para perícia médica, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Bem como, para que compareça na data de 07/03/2019, às 11h00min, no 

consultório do Perito Judicial, Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na 

Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para 

realização de exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, portando carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86155 Nr: 2074-26.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR JOSENE CEZAR FERRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A OAB/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A 

OAB/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88131 Nr: 1320-50.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B OAB/MT

 DECISÃO

Tendo em vista que o acusado foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos 

de reclusão, além de 2 (dois) anos de detenção, sendo fixado o regime 

semiaberto para início do cumprimento de pena de reclusão, e que na 

Comarca inexiste colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar 

para que o sentenciado cumpra sua pena, em garantia da aplicação da lei 

penal, fixo as seguintes medidas cautelares para cumprimento da pena no 

regime semiaberto:

a) uso de monitoramento eletrônico;

b) recolhimento domiciliar noturno, devendo o acusado permanecer em 

sua residência, no endereço informado ao juízo das 19h30min até as 

5h30min do dia seguinte.

O descumprimento de quaisquer das obrigações conduzirá a nova 

decretação de prisão preventiva, ex vi do art. 312 do CPP.

Prestado o compromisso de bem cumprir as cautelares e instalado o 

monitoramento eletrônico proceda a soltura do acusado, valendo a 

decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser colocado 

em liberdade “se por outro motivo não estiver preso”.

Cientifique-se desta decisão o Comando da Polícia Militar. Em caso de 

descumprimento das medidas cautelares, fica desde já a autoridade 

policial autorizada a proceder a prisão em flagrante do acusado pelo crime 

de desobediência.

Oficie-se com urgência à Superintendência de Gestão de Cadeias do 

Estado de Mato Grosso, requerendo o envio do sistema de monitoramento 

eletrônico - “Tornozeleira Eletrônica”, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), devendo ser anexada ao ofício cópia desta decisão.

Oficie-se o Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem, 

requisitando a instalação do monitoramento eletrônico – tornozeleira no 

detido.

Intime-se.

SERVE A DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA E ALVARÁ DE SOLTURA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 3026-39.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capital Auto Posto Ltda, Josefa Aparecida da 

Silva, Milton Negrisoli, ADERVAL GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada. Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua 

circulação e transferência, em benefício do credor.Tratando-se de bem 

alienado fiduciariamente aos devedores/executados, a restrição 

limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a terceiro 

que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes aos devedores/executados, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.Sendo positiva a pesquisa, digam 

as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá o exequente 

manifestar-se expressamente sobre o meio de expropriação de bens que 

deseja levar a efeito.Sendo negativa, verifica-se nos autos, que a parte 

requerente evidenciou esforços na busca de localizar bens da parte 

requerida, portanto, defiro o pedido subsidiário, para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar bens 

móveis/imóveis em nome da parte executada.Para tanto, o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao magistrado a possibilidade 

de requisitar, em qualquer tempo, informações às repartições públicas e 

de igual modo, a Consolidação de Normas da Corregedoria-CNGC no seu 

artigo 476. Proceda-se com a juntada da resposta e, havendo bens 

declarados mantenha-se a resposta de forma sigilosa, intimando-se a 

parte autora para que em 20 (vinte) dias postule o que for de direito. 

Nesse caso, após regularmente intimada a parte credora, passados 30 

(trinta) dias, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 40, § 

1º, da LEF); após, o período de suspensão, sem que seja localizado o 

devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

4º, da LEF).Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 2755-30.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BATISTA MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada. Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua 

circulação e transferência, em benefício do credor.Tratando-se de bem 

alienado fiduciariamente aos devedores/executados, a restrição 

limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a terceiro 

que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes aos devedores/executados, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.Sendo positiva a pesquisa, digam 

as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá o exequente 

manifestar-se expressamente sobre o meio de expropriação de bens que 

deseja levar a efeito.Sendo negativa, verifica-se nos autos, que a parte 

requerente evidenciou esforços na busca de localizar bens da parte 

requerida, portanto, defiro o pedido subsidiário, para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar bens 

móveis/imóveis em nome da parte executada.Para tanto, o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao magistrado a possibilidade 

de requisitar, em qualquer tempo, informações às repartições públicas e 

de igual modo, a Consolidação de Normas da Corregedoria-CNGC no seu 

artigo 476. Proceda-se com a juntada da resposta e, havendo bens 

declarados mantenha-se a resposta de forma sigilosa, intimando-se a 

parte autora para que em 20 (vinte) dias postule o que for de direito. 

Nesse caso, após regularmente intimada a parte credora, passados 30 

(trinta) dias, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 40, § 

1º, da LEF); após, o período de suspensão, sem que seja localizado o 

devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

4º, da LEF).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81886 Nr: 1220-66.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUNIOR ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada. Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua 

circulação e transferência, em benefício do credor.Tratando-se de bem 

alienado fiduciariamente aos devedores/executados, a restrição 

limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a terceiro 

que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes aos devedores/executados, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.Sendo positiva a pesquisa, digam 

as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em que deverá o exequente 

manifestar-se expressamente sobre o meio de expropriação de bens que 

deseja levar a efeito.Sendo negativa, verifica-se nos autos, que a parte 

requerente evidenciou esforços na busca de localizar bens da parte 

requerida, portanto, defiro o pedido subsidiário, para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar bens 

móveis/imóveis em nome da parte executada.Para tanto, o Código de 

Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao magistrado a possibilidade 

de requisitar, em qualquer tempo, informações às repartições públicas e 

de igual modo, a Consolidação de Normas da Corregedoria-CNGC no seu 

artigo 476. Proceda-se com a juntada da resposta e, havendo bens 

declarados mantenha-se a resposta de forma sigilosa, intimando-se a 

parte autora para que em 20 (vinte) dias postule o que for de direito. 

Nesse caso, após regularmente intimada a parte credora, passados 30 

(trinta) dias, deve ser o feito suspenso pelo prazo de um ano (Art. 40, § 

1º, da LEF); após, o período de suspensão, sem que seja localizado o 

devedor ou bens penhoráveis, deve ser o feito enviado ao arquivo 

provisório sem baixa na distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 

4º, da LEF).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118989 Nr: 4777-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Pedra Preta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Cleomar Carrijó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:MT/6115-B

 A fim de dar cumprimento a carta precatória recebida, designo a data de 

19 de fevereiro de 2019 às 14:50 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117463 Nr: 3812-73.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada 

deferido em 30.08.2018, sendo que até a presente data não houve o 

cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, a parte autora requer o bloqueio nas contas do requerido 

(fls. 81).

Pois bem. Em razão do descumprimento da ordem judicial, determino o 

bloqueio a ser feito por este juízo via BACENJUD, na conta única do 

Estado de Mato Grosso, como forma de forçar o cumprimento da decisão 

judicial, no valor de R$ 125.907,86 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e 

sete reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor da cirurgia, 

conforme orçamento de fls. 31.

Em atenção ao Enunciado 53, da II Jornada de Saúde, CNJ, segundo o qual 

“Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, 

pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata 

do produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, observado 

o preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED”, 

após a realização do bloqueio, intime-se o requerido para providenciar a 

realização da cirurgia.

Não sendo realizada a cirurgia no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação do requerido, intime-se a parte autora para contatar com a 

empresa Cinecor para que esta realize a cirurgia nos moldes pleiteados na 

inicial.

Deverá a parte autora juntar aos autos a comprovação de realização de 

cirurgia (nota fiscal com a devida especificação dos serviços prestados), 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço (artigo 1.319 da CNGC/MT).

Apresentada a nota fiscal, vista ao requerido para que se manifeste, em 

10 (dez) dias, acerca da prestação de contas, facultando-lhe a adoção 

das providências necessárias, na forma do artigo 1.319, § 4º, da 

CNGC/MT.

 Após, o valor bloqueado será transferido à conta informada às fls. 31, 

qual seja: Banco do Brasil, agência 0046-9, conta corrente 232247-1.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-82.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA PIRES CARPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 10 (dez) dias, pagar as custas processuais conforme cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-43.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 10 (dez) dias, pagar as custas processuais conforme cálculo anexo.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 575-63.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 31981

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2019 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 14 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 575-63.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 31981

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2019 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 14 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78687 Nr: 522-91.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMARA NOLETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito, 

ante o teor da Certidão lavrada pela Sra. Oficiala de Justiça à ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 1779-83.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTUNES DE LIMA NETO, CÉZAR 

FRANCISCO BEIM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90184 Nr: 1652-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento o 

valor da diligência dos Oficiais de Justiça consoante solicitado na certidão 

de ref. 23, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. Bem com, requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81393 Nr: 107-74.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para requerer o que entender de direito ao 

prosseguimento do feito, nos termos do despacho de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74154 Nr: 1402-54.2014.811.0096

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO FERNANDES, LUIZ 

FERNANDES, ALFREDO FERNANDES FILHO, GUILHERME FERNANDES, 

CLÁUDIO GETÚLIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no 

prazo legal, promover a citação dos requeridos Cláudio Getúlio Fernandes 

e Guilherme Fernandes, sob pena de extinção do feito, nos termos da 

decisão de ref. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72809 Nr: 545-08.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:15857

 Processo nº 545-08.2014.811.0096 (Código 72809)

Vistos.

Ante o teor do Ofício n° 1166/2018 (fls. 84), DETERMINO que a Serventia 

desta Vara Única informe ao juízo da terceira Vara Criminal da Comarca de 

Colíder o período de suspensão condicional do processo do réu Agnaldo 

Borges, que é de 02 (dois) anos, remetendo os documentos que se 

fizerem necessários.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-06.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000134-06.2018.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do 

Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos 

no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento 

em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-88.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000135-88.2018.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do 

Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos 

no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento 

em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-21.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000133-21.2018.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Ante o disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos à execução, nos termos do artigo 910 do 

Novo Código de Processo Civil-Lei nº 13.105/2015. Não opostos embargos 

no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE requisição de pagamento 

em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC). Às providências de estilo. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. 

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-43.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE FATIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 8010005-43.2015.811.0096 Parte reclamante: MILEIDE FATIMA 

GOMES Parte reclamada: CEMAT – CENTRAIS ELETRICAS MATO 

GROSSENSE S/A Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, registro que estão presentes os 

pressupostos processuais, bem como as condições da ação, motivo pelo 

qual viável o exame do meritum causae. De início, consigno que a relação 

havida entre as partes é de consumo, enquadrando-se reclamante e 

reclamada perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor da 

Lei n. 8.078/90, pelo que perfeitamente aplicável ao caso. A pretensão 

merece prosperar. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, 

um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou 

omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. Em se tratando de relação de 

consumo, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos 

danos que causar ao consumidor é objetiva, portanto, independe da 

existência ou comprovação de culpa, na forma dos art. 12 e 14 do CDC, 

bastando a configuração de nexo de causalidade entre o defeito do 

produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo cliente, 

circunstâncias essas que, in casu, mostram-se presentes. No caso em 

tela, a parte autora relata que, sempre morou na cidade de Itaúba e jamais 

possuiu imóvel em outra cidade. Todavia, a requerida vem exigindo o 

pagamento de débitos referentes a um imóvel situado na Rod. BR 163, 

Setor Industrial, na cidade de Sinop/MT, cujo montante perfaz o valor 

aproximado de R$ 15.000,00. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

que estabelece o ônus do autor de provar o fato constitutivo do seu 

direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do referido direito. O fato constitutivo alegado na ação 

refere-se à inexigibilidade do débito imputada pelo requerido, tratando-se, 

pois, de fato negativo, o que atrai o ônus probatório da parte reclamada de 

demonstrar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança, notadamente 

em se tratando de relação de consumo, onde a vulnerabilidade do 

consumidor é presumida. Nesse sentido: PRELIMINAR - DECLARATÓRIA 

INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FATO 

NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO 

CPC. Alegando a autora fato negativo, ou seja, que não celebrou negócio 

jurídico com a ré, o ônus da prova é da ré em comprovar a existência de 

negócio objeto da disputa. Preliminar afastada. [...] (TJ-SP - APL: 

00035155920118260066 SP 0003515-59.2011.8.26.0066, Relator: Roberto 

Mac Cracken, Data de Julgamento: 09/05/2013, 22ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 29/05/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE AO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FATO 

NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. DANO 

MORAL PURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MINORAÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 01. A demonstração do 

negócio jurídico subjacente fica a ônus do fornecedor do serviço, porque 

a ausência de negócio jurídico implica um fato negativo, cuja prova é 

impossível ao consumidor. 02. O apontamento indevido do nome do autor 

ao cadastro de inadimplentes importa em dano moral puro, cujo prejuízo 

decorrente é presumido. 03. Fixa-se a indenização por dano moral 

consoante as circunstâncias de fato, como a extensão do dano, o seu 

tempo de duração, condição econômica das partes, e grau de 

reprovabilidade da conduta. Apelação cível parcialmente provida. (TJ-PR - 

AC: 4544643 PR 0454464-3, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de 

Julgamento: 20/10/2010, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 507) 

Da análise dos autos, constata-se a parte requerida não se desincumbiu 

do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato 

impeditivo do direito invocado pelo autor. Com efeito, a parte réu não 

comprou que, de fato, a autora era titular da unidade consumidora nº 

4990919 de 09/09/1998 até 01/08/2000, período em que originou o débito. 

Cabendo frisar, ainda, que as cópias de tela computador apresentadas na 

contestação não se prestam a tal desiderato, na medida em que não 

revelam a manifestação da vontade do consumidor. Ademais, cabe 

registrar, na audiência de instrução, a testemunha Aparecida Brito, narrou 

conhecer a autora desde o ano de 2001, informando os lacais onde a 

promovente residiu, bem como informou não ter conhecimento de que a 

requerente morou na BR 163, próximo a cidade de Sinop/MT. Dessa forma, 

inexistindo prova da origem da dívida, afigura-se ilegítima a cobrança dos 

débitos pela requerida. De outro lado, no que tange ao valor da 

compensação pelos danos morais – e fala-se em compensar, vez que 

impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar 

ao estado quo ante -, considerada a inexistência de critérios legais de 

quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer 

certas diretrizes a serem observadas. Nessa esteira, tem-se que o valor 

da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade 

da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem 

como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de 

novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento 

injustificado da vítima. Com base nessas premissas, tenho como razoável 

e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da 

Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, 

apenas o réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da 

responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 

25/05/2015 (recurso repetitivo). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica que legitime a 

cobrança do débito aludido na exordial, bem como a inexigibilidade deste; e 

(ii) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de compensação por danos morais. Sobre esse valor, 

deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 

362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a 

citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, 

CTN). Sem custas processuais e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/1995). Transitado em julgado, INTIME-SE a parte autora para que 

promova o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Itaúba, 14 de dezembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-11.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA BORCHEID MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 28/02/2019, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-93.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 
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o dia 28/02/2019, às 10:20 horas.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Sentença

Diretoria do Fórum

Comarca de Jauru

Processo Administrativo nº 484-61.2018.811.0047

Código nº 47350

Autor: Gerson Ferreira da Silva

Advogado: Romildo de Paiva – OAB 23620/O

Visto.

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizado por GERSON 

FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos.

Em suma, o Requerente no presente procedimento objetiva a retificação da 

data de nascimento, lançada na 2ª via de sua Certidão de Nascimento.

Aduz que, com a intenção de contrair matrimônio, solicitou ao cartório 

competente a via atualizada de sua certidão de nascimento, no entanto, ao 

receber o documento foi surpreendido com o evidente erro no lançamento 

da data de nascimento, vez nasceu em 19 de dezembro de 1971, 

conforme consta nos demais documentos pessoais, e na certidão de 

nascimento consta 19 de setembro de 1971.

Por fim, requereu a procedência do pedido e a consequente expedição do 

mandado de retificação ao cartório para sanar a irregularidade.

Instado a se manifestar o presentante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido (fls. 21).

Vieram os autos conclusos para sentença.

 É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, conforme dispõe o art. 109 da Lei 6.015/73 "quem pretender que 

se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, 

em petição fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de 05 (cinco) dias, que correrá em cartório".

 Cotejando o acervo de informações carreadas aos autos, vislumbra-se 

que, de fato, a 2ª via do registro de nascimento do requerente fez constar, 

de forma equivocada, o mês de nascimento do autor, mês de setembro, 

quando na verdade deveria ter constado o mês de dezembro. E, tal 

constatação pode ser sorvida principalmente de seu documento de 

identidade, carteira nacional de habilitação e da via original de seu registro 

de nascimento – fls. 13/14.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

a ocorrência de equívoco no registro de nascimento, em observância ao 

princípio da verdade real, a procedência do pedido é medida que se impõe, 

nos termos do art. 109, da Lei n. 6.015/73.

Ante o exposto, com fundamento no art. 109, da Lei n. 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, para o fim de:

a) DETERMINAR a retificação do Registro de Nascimento de GERSON 

FERREIRA DA SILVA, lavrado sob a matrícula n.° 0635940155 1980 1 

00001 054 0000214 68, do Cartório do 2º serviço da Comarca de 

Jauru/MT, para o fim de fazer constar data de nascimento o dia 19 de 

DEZEMBRO de 1.971;

b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com a resolução de seu 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, após, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação, remetendo-se ao 

respectivo cartório para cumprimento.

Cumpridas todas as diligências, REMETAM os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 25 de outubro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR a empresa SMALL Distribuidora de Derivados de Petróleo 

LTDA, na pessoa de seu advogado Dr. Adirson de Oliveira Beber Junior, 

OAB/SP 128.515, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente valores 

de créditos atualizados somente até a data do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, discriminando sua origem e 

classificação, especificando, de forma clara e precisa, se houve inclusão 

de multa contratual, e, em caso positivo, demonstre a legalidade de tal 

incidência.

2. INTIMAR a Empresa Recuperanda na pessoa de seu advogado Marco 

Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401 e do Administrador Judicial na 

pessoa de seu advogado Donizete Ferreira de Queiroz, OAB/MT 18500, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem data, hora e local para 

primeira e segunda convocação da ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, 

nos termos do art. 36 da Lei n.º 11.101/05, consignando que as despesas 

com a convocação e realização do ato ficarão a cargo da Recuranda.

3. INTIMAR a Empresa Recuperanda na pessoa de seu advogado Marco 

Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401; o Administrador Judicial na 

pessoa de seu advogado Donizete Ferreira de Queiroz, OAB/MT 18500; o 

interessado Banco Bradesco S/A na pessoa de seus advogados Renato 

Chagas Correa da Silva, OAB/MT 8.184-A e Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, OAB/MT 13.994-A; o interessado Banco do Brasil na pessoa de 

seus advogados Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MT 14.258-A e José 

Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MT 19.081-A e; da interessada SMALL 

Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA, na pessoa de seu advogado 

Dr. Adirson de Oliveira Beber Junior, OAB/SP 128.515, para que fiquem 

cientes do inteiro teor da decisão de fls. 669, abaixo transcrita:

 "Vistos. Considerando o inteiro teor do art. 9° da Lei n.º 11.101/05, 

DEFIRO o pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls. 657/658 dos 

autos, para o fim de DETERMINAR a intimação da empresa SMALL 

Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA, por seus advogados, via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente valores de créditos 

atualizados somente até a data do deferimento do processamento da 

recuperação judicial, descriminando sua origem e classificação, 

especificando, de forma clara e precisa, se houve inclusão de multa 

contratual, e, em caso positivo, para que demonstre a legalidade de tal 

incidência. Apresentados os cálculos, INTIME-SE a empresa autora, 

pessoalamente, por seus representantes e por seus advogados, via DJE, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste requerente o que 

entender pertinente. Após a manifestação da Recuperanda, INTIME-SE o 

Administrador Judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca dos cálculos apresentados. Sem prejuízo do cumprimento das 

determinações acima, considerando que houve objeção ao plano de 

recuperação apresentado, DETERMINO a intimação da Empresa 

Recuperanda e do Administrador Judicial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indiquem data, hora e local para primeira e segunda convocação da 

ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES, nos termos do art. 36 da Lei n.º 

11.101/05, salientado que as despesas com a convocação e realização 

do ato ficarão a cargo da Recuperanda. INTIMEM-SE a Recuperanda, os 

interessados, bem como o Administrador Judicial, via DJE, devendo a 

Secretaria providenciar a inserção da referida intimação de forma manual 

no sistema DJE, devido ao fato de que os advogados dos interessados 

não aparecem na intimação direta do sistema. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Jauru/MT, 10 de dezembro de 2018."

Jauru, 14 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 332-23.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Daniel Viecili Velasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Douglas Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Gomes Albéfaro 

- OAB:2361
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Visto.

O Exequente foi regularmente intimado para apresentar bens passíveis de 

penhora, todavia manteve-se inerte (fls. 160).

 Assim, em face da inexistência de bens penhoráveis, SUSPENDO a 

execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do § 1°, do artigo 921 do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo de suspensão, não sendo localizados bens 

passíveis de constrição, proceda-se ao ARQUIVAMENTO do feito, sem 

prejuízo de eventual desarquivamento se, a qualquer tempo, forem 

encontrados bens penhoráveis, passando a correr a prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §§2º, 3º e 4º).

Anote-se o prazo de suspensão e eventual arquivamento, com as 

respectivas datas na capa dos autos e no sistema apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, após, sobre a RPV ou precatório expedido, 

OUÇAM-SE as partes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça Federal.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ou com manifestação 

favorável, proceder-se-á a assinatura dos ofícios requisitórios (RPV ou 

Precatório), bem como os remeterá imediatamente ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, via sistema e_PrecWeb, nos termos da 

Resolução Presi 32 do TRF da 1ª Região.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada da informação do pagamento da RPV ou precatório, DÊ-SE 

NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender de 

direito.

 Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31845 Nr: 651-54.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Rosa Ferreira Valim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REITERE-SE o ofício de fls. 181, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias 

para que seja informado os dados bancários necessários para a 

restituição do valor remanescente aos cofres públicos, via alvará 

eletrônico.

Decorrido o prazo, certifique-se e nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13809 Nr: 819-61.2010.811.0047

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim, 

Elzira de Oliveira Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de fls. 307-A/311 dos autos, para 

que surtam os efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a 

integrar esta decisão; e, por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.INTIMEM-SE as partes, por seus advogados via DJE.Custas 

processuais iniciais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, caso haja (art. 90, § 3º, CPC).Certificado o trânsito em 

julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

12 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 1266-44.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFCA, UAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria tome as providências pertinentes no sentido 

de cumprir integralmente as determinações contidas na decisão de fls. 357 

dos autos, atentando-se para os endereços noticiados às fls. 347/348 dos 

autos.

INTIME-SE a parte exequente, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50264 Nr: 2193-34.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSOM SALAZAR GARCIA, GLORIA RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 
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OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista que o feito envolve interesses de incapaz e que a 

homologação do acordo celebrado entre as partes deverá ser precedida 

de manifestação do Ministério Público (art. 698, do CPC), determino a 

INTIMAÇÃO do Parquet para tal desiderato.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 16 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 2503-40.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BERNARDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Moreira do Nascimento, GLACIELA 

SILVA DE ARAÚJO MOREIRA, Opercio de Oliveira, EVA PELEGRINI CALBO 

DE OLIVEIRA, GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO, MICHELLE CALBO DE 

OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor cumpriu 

parcialmente a determinação de fls. 57, ou seja, atribuiu valor ao dano 

moral, recolhendo a respectiva diferença, todavia, não valorou o pedido de 

anulação do negócio jurídico, tampouco efetuou o pagamento das custas e 

despesas judiciais referente ao acréscimo.

 A propósito, ficou consignado na decisão retro: “Destarte, como a ação 

visa à nulidade ou anulabilidade de contrato que tem como objeto o imóvel 

que serviria para garantir o pagamento da dívida, deve ser aplicada a 

regra do art. 292, inciso II, do CPC, de modo que, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato ou de sua parte controvertida, e 

havendo cumulação de pedido como no presente caso, aplica-se 

cumulativamente o inciso VI, do mesmo Diploma legal. (...) Como se vê, o 

valor da causa deve corresponder, no mínimo, ao valor do contrato de 

compra e venda, cuja anulação pretende-se com a presente demanda.

Assim, DETERMINO a intimação da parte autora, por seus procuradores, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atribuindo à 

causa valor correspondente à somatória da expressão econômica de 

cada pedido constante da exordial, (art. 292, incisos V e VI, do CPC), sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 321 e 330, inciso 

IV, do CPC.

Corrigido o valor da causa, deverá a parte autora, no prazo suso 

mencionado, recolher as custas complementares decorrentes da 

alteração, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos, para 

análise do pedido de tutela antecipada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47896 Nr: 797-22.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA DAS GRAÇAS BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são 

legítimas e estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos 

de constituição e validade foram observados, inexistindo hipótese de 

extinção do processo (art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado da lide 

(art. 355, CPC), DECLARO O PROCESSO SANEADO.Fixo pontos 

controvertidos a presença dos requisitos para a concessão do benefício 

de salário maternidade, sendo eles o preenchimento de carência de 10 

meses/contribuições, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 

39, da Lei 8.213/91, e a condição de segurada especial. As provas se 

delimitarão ao depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas. 

Para tanto, DESIGNO AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 16 de abril de 2019, às 13h30min. Assevero que, 

nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

14 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48385 Nr: 1083-97.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Verifica-se que o processo está em ordem e que as partes são 

legítimas e estão bem representadas. Além disso, todos os pressupostos 

de constituição e validade foram observados, inexistindo hipótese de 

extinção do processo (art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado da lide 

(art. 355, CPC), DECLARO O PROCESSO SANEADO.Fixo pontos 

controvertidos a presença dos requisitos para a concessão do benefício 

de salário maternidade, sendo eles o preenchimento de carência de 10 

meses/contribuições, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 

39, da Lei 8.213/91, e a condição de segurada especial. As provas se 

delimitarão ao depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas. 

Para tanto, DESIGNO AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 16 de abril de 2019, às 14h15min.(..).Consigno 

que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o direito de 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 1961-22.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária para concessão aposentadoria 

por idade de trabalhador rural, ajuizada por LUIZ ANTONIO PERES em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos.No que se à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia requerida,, há de se reconhecer 

prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, acolho esta preliminar.Não 

havendo outras prejudiciais ou preliminares a serem analisadas e 

inexistindo causas de nulidade, DECLARO O PROCESSO SANEADO.Os 

fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado. No tocante à instrução processual, DEFIRO a 

produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2019, às 16h30.

(...).Consigno que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47310 Nr: 453-41.2018.811.0047

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane de Moraes Burato, Gleidson Ermisdorff

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, ante a concordância 

manifestada pelo Ministério Público às fls. 33/34 e 47, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (fls. 01/06), que passará a 

fazer parte integrante da presente sentença para que, produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.Declaro RECONHECIDA e ao mesmo 

tempo DISSOLVIDA a união estável que existiu entre DAIANE DE MORAES 

BURATO e GLEIDSON ERMISDORFF, referente ao período compreendido 

entre o mês de março do ano de 2009 e abril do ano de 2017.CONDENO os 

requerentes ao pagamento das custas processuais, acaso 

existentes.INTIMEM-SE os requerentes, por seus advogados, via DJE. 

Ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença, REMETENDO-SE, na sequência, 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 1113-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 17 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 347-55.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Militão da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 17 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41533 Nr: 1258-62.2016.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que, compulsando os autos, verifica-se que a guia 

utilizada para o pagamento das diligências do Oficial de Justiça não se 

trata de Guia de Pagamento de Diligências, mas de Guia de Pagamento de 

Custas e Taxas Processuais, o que inviabiliza o repasse do numerário ao 

meirinho, pois trata-se de receita diversa, seja a parte autora intimada, a 

fim de que proceda ao recolhimento das diligências, mediante Guia de 

Pagamento emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de 

Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, identificando o local da 

intimação de cada intimando(a), devendo ser acostado aos autos o 

respectivo comprovante, possibilitando, assim, o cumprimento do mandado 

a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 17 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34180 Nr: 1263-55.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio Britta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para condenar MARIO ANTÔNIO BRITTA, brasileiro, casado, militar, Cédula 

de Identidade Militar nº 872748, nascido aos 28/09/1951, natural de 

Ibiporã/PR, inscrito no CPF n.° 275.197.089-34, filho de Euclydes Britta e 

Virginia Verderose Britta, residente e domiciliado à Rua Carlos Gomes, n. 

674, Bairro Cruzeiro, Jauru/MT, como incurso no art. 216-A, caput, do 

Código Penal, passando a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.A pena 

prevista no artigo 216-A, caput, do Código Penal, é de detenção de 01 

(um) a 02 (dois) anos.Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código 

Penal, denota-se que o imputado agiu com a culpabilidade normal à 

espécie, além disso, inexistem nos autos elementos outros que permitam 

intensificar o juízo de reprovabilidade da conduta do imputado para além 

do que ordinariamente se espera em delitos dessa natureza; o acusado 
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possui outras ações, contudo pendente de julgamento, de modo que não 

ostenta antecedentes criminais (Súmula 444, STJ); poucos elementos 

foram coletados a respeito de sua personalidade; (...) Diante das 

circunstâncias judiciais acima mencionadas, FIXO a PENA BASE em 01 

(um) ano e 01 (um) mês de detenção.Na segunda fase, ausentes 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena em 01 (um) 

ano e 01 (um) mês de detenção, ressaltando que a confissão qualificada é 

incapaz de gerar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.Na terceira 

etapa, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, torno DEFINITIVA 

a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.O regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade é o ABERTO, consoante artigo 

59, inciso III, e artigo 33, ambos do CP.(...) REMETAM os autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e comunicações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-59.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010156-59.2015.8.11.0047. REQUERENTE: JUCINEI DA SILVA NAGLIAT - 

EPP REQUERIDO: IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Visto. Considerando o inteiro teor da pesquisa realizada junto ao sistema 

Renajud (id. n.º 17037110), antes de deliberar sobre o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, por de seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, acoste aos autos o contrato social da empresa 

executada. Havendo manifestação da parte exequente ou decorrido o 

prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48521 Nr: 3125-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHADS, KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Determino que se processe em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

4. Outrossim, postergo a análise do pedido liminar para o momento 

processual oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são 

unilaterais, restando necessária a angularização processual do feito com 

a citação da parte requerida.

5. Desde já, designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 

15h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com 

atribuição nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, 

proceda-se o(a ) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

6. Cite-se a parte requerida e intime-a pessoalmente a fim de comparecer 

à audiência, acompanhada de seus(uas) Advogados(as). Em não 

havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

7. Intime-se a parte autora através de sua advogada.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26204 Nr: 209-17.2015.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO JOSE LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/O, DR. KAREN KELLI ROSSATO DOS SANTOS - OAB:19204, 

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/O, LIZANDRA FERNANDES 

BATISTA. - OAB:18458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - 

OAB:12208-A

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 144, motivo pelo qual, proceda 

a parte requerente com o depósito judicial da última parcela.

2. Ademais, intime-se a parte requerida para que apresente os dados 

bancários necessários para o levantamento dos valor(es) depositado(s).

3. Determino ainda, que após o levantamento dos valores, a parte 

requerida cumpra em 48 (quarenta e oito) horas a medida liminar deferida 

pelo órgão Superior, isto é, proceda com a exclusão do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$. 

2.000,00 (dois) mil reais.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42730 Nr: 694-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 4), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 11.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.
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3.1. Condeno o autor ao pagamento da integralidade das custas, 

despesas processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 14 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48561 Nr: 3134-78.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL 

DE MT LTDA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, verifico que o autor não cumpriu a determinação 

contida no disposto no inciso V do art. 319 do NCPC, haja vista que não 

atribuiu à causa o seu devido valor.

2. Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, retificando o valor da causa, devendo ser atribuída à 

causa a totalidade do valor do contrato entabulado pelas partes, sob pena 

de indeferimento da exordial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 896-86.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 (...).1. POSTO ISSO, tendo sido demonstrada a alegada lesão a direito 

líquido e certo do impetrante, mediante prova pré-constituída, com 

fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº. 12.016/2009, CONCEDO A 

SEGURANÇA INVOCADA, DETERMINANDO a convocação do impetrante, 

em caráter efetivo, em seguida, a nomeação e posse para integrar o 

quadro permanente da Administração Pública Municipal, ocupando o cargo 

de Motorista de Ambulância. 3.2. Deixo de condenar o requerido nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que isento 

nos termos da Lei nº. 18 da Lei 7.347/85. (REsp 822919 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSÉ DELGADO , DJ 14.12.2006 

p. 285).3.3. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, mercê 

do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/2009.3.4. Dê-se ciência 

às autoridades coatoras, na forma da lei.3.5. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos.3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43128 Nr: 850-97.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

GASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 (...) 3.1. POSTO ISSO, tendo sido demonstrada a alegada lesão a direito 

líquido e certo do impetrante, mediante prova pré-constituída, com 

fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº. 12.016/2009, CONCEDO A 

SEGURANÇA INVOCADA, DETERMINANDO a convocação do impetrante, 

em caráter efetivo, em seguida, a nomeação e posse para integrar o 

quadro permanente da Administração Pública Municipal, ocupando o cargo 

de Motorista de Ambulância. 3.2. Deixo de condenar o requerido nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, eis que isento 

nos termos da Lei nº. 18 da Lei 7.347/85. (REsp 822919 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSÉ DELGADO , DJ 14.12.2006 

p. 285).3.3. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, mercê 

do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/2009.3.4. Dê-se ciência 

às autoridades coatoras, na forma da lei.3.5. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos.3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29119 Nr: 65-09.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELYN FERNANDA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA, 

ELIAS GONÇALVES PINHEIRO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO. - 

OAB:379/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/ 

MT13431A, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:20626/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11.551/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4695, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito, com Reparação de 

Danos Materiais, cumulada com Danos Morais e Pensão Alimentícia movido 

por BRAYAN DAVID BARRETO SOBRINHO, menor impúbere, representado 

por sua genitora, MARIELIN FERNANDA SOBRINHO, em face da 

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA pugnando, pelo pagamento de 

pensão alimentícia e indenização por danos morais em razão do acidente 

automobilístico sofrido pelo pai/esposo da requerente.

Foi realizado acordo, conforme petição de Ref: 59.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo retro, celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

presente acordo.

2.4. Expeça-se o alvará de levantamento.

2.5. Determino ainda, expedição de competente Certidão de Baixa, com a 

intimação de sua disponibilidade em Cartório, mediante publicação de 

expediente.

2.6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47347 Nr: 2686-08.2018.811.0048

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSDA, GSS, WSS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara o requerente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade 

da justiça, bem assim ser considerada como hipossuficiente.Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de (...), 

nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 

5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. De igual modo, 

intime-se a parte requerente para emendar a (...)inicial, no prazo acima 

indicado, juntando aos autos os documentos pessoais de todos os 

herdeiros, bem como procuração devidamente assinada por estes.5 

Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20248 Nr: 242-46.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON COSTA OLIVEIRA, FABRÍCIO 

ALVES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:19989, LUCIMAR BATISTELA - OAB:9.279-MT

 Processo nº. 242-462011.811.0044 (Cód. 20248)Vistos etc.1. O 

representante do Ministério Público com assento neste juízo à época 

ofereceu denúncia em desfavor de Emerson Costa Oliveira (vulgo “Limão”) 

e Fabrício Alves Brandão (vulgo “Cirilo”), qualificado nos autos, dando-o 

como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.1º Fato 

Relata a denúncia, que em dia e hora não apurados e em local incerto e 

não sabido, o denunciado (...)pena base no mínimo legal; que não seja 

incidente no caso em tela de aumento e diminuição da pena; a fixação de 

regime aberto; substituição da pena de restritiva de liberdade pela pena 

restritiva de direito; a aplicação de multa no seu mínimo legal, e por fim, 

requereu a possibilidade do acusado recorrer da sentença em liberdade ( 

fl.137/42)Constam certidões de antecedentes do acusado às fls. 100 e 

101.2. (...)do Estado, com os documentos necessários, para fins de 

execução, nos moldes da Lei n.º 6.830/80, eis que referida pena, na atual 

disposição do artigo 51 do Código Penal, é considerada dívida de valor; f) 

seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – VEC – desta 

Comarca para cumprimento.3.3. Havendo trânsito em julgado para a 

acusação, mesmo pendente de recurso da defesa com efeito suspensivo, 

mas sendo vantajoso aos réus, expedir-se-á a guia de execução 

provisória (CNGC, artigo 1.573, § único).3.4. Custas pelo réu, nos termos 

do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.3.5. Procedam-se 

às comunicações e anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47732 Nr: 2464-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAL SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos de Terceiro oposto por RONIVAL SOARES 

SANTOS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos já qualificados nos autos.

Ao compulsar os autos, verifico que a Carta Precatória de nº. 

784-88.2016.811.0048 – Código 31182 ao qual o requerente alega ter 

leilão agendado foi devolvida para a Comarca de origem.

Assim, verificada, por certo, a ausência superveniente do interesse 

processual, de modo a configurar a carência da ação. Neste sentido, eis 

os seguintes julgados selecionados por Alexandre de Paula, em seu 

Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”.

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

2. POSTO ISTO, conforme pleiteia a parte, EXTINGO o processo sem 

resolução do seu mérito, com base no art. 485, IV, do Novo Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10869 Nr: 516-44.2010.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JVSDSDC, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para se manifestar acerca do petitório acostado 

às fls. 119/128, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238 Nr: 28-75.1999.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerente, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

248,16 (Duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 231. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Juscimeira-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34205 Nr: 277-93.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Defiro cota ministerial de Ref: 69. Assim, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 23/04/2019, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão comparecer 

acompanhadas de seus Advogados.

2. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

legal. No entanto, consigno que os Advogados deverão comparecer com 

as testemunhas que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do 

artigo 455 do novo código de Processo Civil. Outrossim, deverão os 

causídicos se atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código 

de Processo Civil.

3. Ademais, intime-se a parte autora da oralidade acima designada, 

através de sua advogada.

4. Além disso, intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública desta Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo 

Código de Processo Civil.

4. Da mesma maneira, intime-se pessoalmente a parte requerida, bem 

como a Defensoria Pública atuante nesta Comarca.

5. Outrossim, dê-se ciência ao Ministério Público.

 6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48318 Nr: 3024-79.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o art. 320 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprovem o 

alegado na inicial (apólice/contrato), sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7369 Nr: 579-74.2007.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR LIMA DE SOUZA, ALDIMERE 

FERNANDA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 Vistos etc.

1. Trata-se de crime sujeito a ação penal pública incondicionada, tendo 

como autor(a)(es) do(s) fato(s) a(s) pessoa(s) acima qualificada(s).

Tendo vista dos autos, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição (fl. 345).

 2. É o Relatório. Fundamento. Decido.

2.1. Os fatos em questão se subsumem, em abstrato, ao tipo penal 

descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06, o qual tem prazo prescricional 

estabelecido no artigo 30 da mesma lei, qual seja de 2 (dois) anos.

Após análise dos autos, nota-se que o mencionado delito está prescrito, 

de sorte que, nos moldes do artigo 61 do Código de Processo Penal, a 

extinção da punibilidade deve ser decretada. Com efeito, os fatos se 

passaram em 20/06/2007, sendo que a denúncia foi recebida em 

08/09/2014, portanto, entre o recebimento da denúncia e a sentença 

decorreram mais de 07 (sete) anos, prazo esse superior ao estabelecido 

no art. 30 da Lei nº. 11.343/03.

Ademais, é de se dizer que o reconhecimento da prescrição, no caso, 

impede o exame do mérito (RTJ 118/934).

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos artigos 107, IV, do Código Penal e 

artigo 30, da Lei 11.343/06, julgo extinta a punibilidade do réu ALDEIR LIMA 

DE SOUZA, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal .

3.2. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

3.3. Dê-se baixa em sua culpa, no que pertine ao presente feito.

3.4. Em seguida, arquivem-se, após as baixas e anotações de estilo.

3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 055/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DA COMARCA DE MARCELANDIA ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 RESOLVE:

 Art. 1º REVOGAR a Portaria n. 24/2017-DF, que designava RAFAEL 

RAMALHO BARROS, RG nº 371065124 SSP/SP, CPF 025.716.191-01, 

matricula 34352, para o cargo de Assessor de Gabinete II, a partir do dia 

26/12.2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Marcelândia-MT, 12 de dezembro de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 1845-73.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRSA MARIA DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CIRSA MARIA DE SOUZA DA SILVA, 

Cpf: 59501715191, Rg: 796.084, Filiação: Adão Luiz de Souza e de Tereza 

Dias de Souza, data de nascimento: 06/08/1966, brasileiro(a), casado(a), 

manicure, Telefone 536-1356. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 
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centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da CGJ do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 14 de dezembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46455 Nr: 266-56.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

10164758968. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 485,16 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 14 de dezembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46411 Nr: 200-76.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURETO & LAURETO OLIVEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURETO & LAURETO OLIVEIRA LTDA., 

CNPJ: 04496149000164. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 485,16 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 14 de dezembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 279-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR HERNO DESSBSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMAR HERNO DESSBSEL, brasileiro(a), 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 501,28 (Quinhentos e um reais e vinte e oito 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da CGJ do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 14 de dezembro de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 57/2018

A Excelentíssima Doutora SUELEN BARIZON, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Fórum da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto no capítulo I, seção 2, Art. 7º da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça que 

estabelece que as Secretarias (...) sofrerão correição permanente dos 

Juízes aos quais estiveram subordinadas.

 CONSIDERANDO o disposto no capítulo I, seção 2, Art. 18 da CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça que 

autoriza ao magistrado, fazer inventário dos feitos à sua ordem, de forma 

alternada entre correição ordinária e inventário, tendo como prazo o 

disposto no §1º e 2º do Art. 18.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o dia 07 de janeiro de 2019, para início do inventário 

dos processos físicos e virtuais no sistema APOLO, sem suspensão dos 

atos, evitando-se prejuízos às partes, conforme o disposto no capítulo I, 

seção 2, Art. 19 da CNGC.

Art. 2º - NOMEAR o servidor Rafael Vinicius Silva Koch, matrícula 35442, 

Analista Judiciário para secretariar os trabalhos do inventário.

Art. 3º - DETERMINAR o encaminhamento do relatório à Corregedoria-Geral 

da Justiça no prazo de 07 (sete) dias, em obediência ao disposto no 

capítulo I, seção 2, Art. 10.

 Art. 4º - Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça, ao representante do Ministério Público, ao 

Presidente da Subseção da OAB, afixando-se uma cópia no átrio do 

Fórum, na porta da escrivania e do Gabinete, para conhecimento do 

público em geral.

Publique-se. Cumpra-se.

Matupá-MT, 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Edital

EDITAL Nº 05/2018 - TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e 

deferidos no Processo Seletivo para a Recrutamento de Estagiário de Nível 

Superior da Comarca de Matupá/MT, mediante as condições estabelecidas 
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no Edital n° 01/2018.

* O Edital n° 05/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 2234-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da guia de complementação da diligência do oficial de justiça, conforme 

certidão do I. Meirinho, datada de 13/11/2018, através de guia de 

recolhimento nº65165, anexa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77902 Nr: 2935-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONATH BANDIELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, DR. FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206339, para manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça juntada em 13/12/2018, para que no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76802 Nr: 2398-65.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR, VGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, DR. RUY B. M. 

FERREIRA - OAB/MT:3.596-A, para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça juntada em 23/11/2018, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77828 Nr: 2882-80.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - OAB:13310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação da 

requerida, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 1137-36.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA MARIA PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, DR. ELIO 

ALCENO SCHOWANTZ - OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - 

OAB:21831-O/MT, para manifestar-se acerca das informações juntadas 

em 23/11/2018, para que no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 2401-88.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, FERNANDA DE 

FREITAS ROSA - OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - 

OAB:21371/O, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 500-85.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, DR. ROMILDO 

ALVES MATOS - OAB:18173-O/MT, para manifestar-se acerca do ofício 

juntado em 04/10/2018, para que no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68661 Nr: 1990-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ZEILINGER, Hailton Pedrinho Zeilinger, MILTON 

ZEILINGER, MARLI ZEILINGER WOLF, MARIZA ZEILINGER LAUBE, MARILEI 

ZEILINGER DOS REIS, Janete Jablonski Zeilinger, AVELINO DA SILVA 

WOLF, CELSON REINALDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NOEMY OLIVEIRA E SILVA 

ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1990-11.2017.811.0111 (Código 68661)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante: Pedro Zeilinger

Requerido: Espólio de Noemy Oliveira e Silva Zeilinger

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.16), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA para patrocinar o 

interesse do requerido, cujos honorários serão proporcionalmente 
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arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Luciola Moreschi Passaneli para o correspondente a 2 

URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual-.

 3) Intimem-se às partes para que se manifestem, quanto ao 

processamento do inventário sob a forma de arrolamento sumário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68389 Nr: 1835-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 1835-08.2017.811.0111 (Código 68389)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Wilson Domingos da Costa

 Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.61) e, considerando que os 

interesses processuais do requerido devem ser amplamente garantidos, 

revogo a nomeação do causídico Dr. Ivaine Molina Junior e nomeio a Dra. 

Andreia Ferdinando Varea para patrocinar os interesses do requerido 

Wilson Domingos da Costa, fixando o mesmo valor de honorários nos 

termos da decisão outrora (ref.47).

INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61554 Nr: 825-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT, COOPERMATUPÁ - 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Processo nº 825-60.2016.811.0111 (Código 61554)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Município de Matupá/MT e Outra

 Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.45) e, considerando que os 

interesses processuais do requerido devem ser amplamente garantidos, 

revogo a nomeação do causídico Dr. Kassio Roberto Pereira e nomeio o 

Dr. Ivaine Molina Junior para patrocinar os interesses do requerido 

Coopermatupá- Cooperativa Agropecuária Mista de Matupá, fixando o 

mesmo valor de honorários nos termos da decisão outrora (ref.41).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 2483-22.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NARCISO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Autos nº 2483-22.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64681.

Vistos.

Diante das informações constantes à Ref.80, a qual indica que o 

reeducando EZEQUIAS NARCISO SILVA está atualmente segregado na 

Comarca de Belém/PA e, considerando que a competência em sede de 

Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra o recuperando, 

DECLINO da competência em favor do Juízo de Execução Penal de 

referida Comarca.

Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução 

competente.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 1831-39.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acira Josefa de Moura Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 59457.

Processo nº 1831-39.2015.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67584 Nr: 1364-89.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOARES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Processo nº 1364-89.2017.811.0111 (Código 67584)

Classe – Assunto: Indenizatória

 Requerente: Marcelo Soares de Melo

Requerido: Telefônica Brasil S.A.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos da Segunda Instância.

Inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78614 Nr: 3326-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, PAULO 

SÉRGIO PIREZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563/O

 Autos nº 3326-16.2018.811.0111.Código Apolo nº 78614.Vistos.1)Ante o 

teor das petições de Ref. 19 e 20, REVOGO a nomeação feita ao Dr. Igor 

Neves Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do acusado Paulo Sérgio 

Pirez Rocha, bem como de Gabriel Felipe Souza Almeida o advogado 

Marcus Augusto Giraldi Macedo, o qual deverá ser intimado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 20 

(vinte) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela 

de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52114 Nr: 261-86.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Código nº 52114.Processo nº 261-86.2013.811.0111..Classe – 

Assunto:Ação Penal Autor(es):Ministério PúblicoAcusados(s):José 

Soares da CruzVistos.1)Ante o teor da certidão de fl. 120, NOMEIO como 

defensor dativo do acusado José Soares da Cruz o advogado Paulo H. 

Vacario dos Santos, o qual deverá ser intimado para apresentar resposta 

à acusação, no prazo legal.Consigno que referida nomeação abrange a 

atuação do advogado na sessão de julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 20 (vinte) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73223 Nr: 586-85.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 Processo nº 586-85.2018.811.0111 (Código 73223)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Marinez Dorigan

Executado: Deomir João Primon

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por MARINEZ DORIGAN em 

face de DEOMIR JOÃO PRIMON, objetivando a execução dos alimentos 

provisionais.

No decorrer do procedimento o executado apresentou o comprovante de 

pagamento das parcelas atualizada até dezembro de 2018. Além disso, as 

partes formalizaram acordo nos autos código 59333, pondo fim ao objeto 

em litígio.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26224 Nr: 934-26.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº 26224.

Processo nº 934-26.2006.811.0111.

Classe-Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público

 Acusado: Danilo da Silva Gonçalves

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de fl. 219, REVOGO a nomeação feita a 

Dra. Andreia Ferdinando Varea e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Danilo da Silva Gonçalves, o advogado Ivaine Molina Júnior que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de fl.207.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55065 Nr: 1203-84.2014.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PEDROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 1) Tendo em vista o teor da petição inclusa (fls. 324), bem como que, a 

parte requerente não compareceu e estava assistida por advogada dativa, 

REDESIGNO a audiência para o dia 30 de abril de 2019, às 13h. Intimem-se 

as partes. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78243 Nr: 3111-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 
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OAB:19911/O

 Autos nº 3111-40.2018.811.0111.

Código Apolo nº 78243.

Vistos.

1) Considerando a juntada de resposta à acusação (Ref. 27), REVOGO a 

nomeação feita ao advogado Arlon de Souza Porto e, MANTENHO a 

nomeação como defensor dativo do acusado, o advogado Giovane Gomes 

Araújo, nos termos da decisão de Ref. 19.

2) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h.

3) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79371 Nr: 3682-11.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira, JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA, ROGILMAR ZUCHETTO TURCATTO, Antônio Dirson Hermes, 

OMAR ANTONIO CHISTÉ, MARCIO ADRIANO SCHUMACHER, Del Moro & 

Cia Ltda, IVO DA SILVA E SILVA, MAURI DEL MORO, JACONDO DEL 

MORO, DERNEI OLINDO DEL MORO, ANTONIO DEL MORO, PAULO DEL 

MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216, Valdir Miquelin - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307

 Vistos. Tendo em vista que os causídicos não foram intimados da 

audiência, REDESIGNO a audiência para o dia 20 de março de 2019, às 

16h45min. Saem os presentes intimados. Oficie-se ao juízo deprecante 

quanto à redesignação da audiência. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76802 Nr: 2398-65.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR, VGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2398-65.2018.811.0111 (Código 76802)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Victor Gabriel Rocha Alves

Executado: Laurindo Nunes Alves

Vistos.

Recebo a Inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 

3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52114 Nr: 261-86.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 Autos nº: 261-86.2013.811.0111 (Código: 52114)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: José Soares da Cruz

V I S T O S,

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que 

recebida e processada até os limites permitidos pela legislação penal, 

acha-se paralisada nessa fase procedimental, ante à não localização do 

acusado.

Em diligências próprias, indicou o Parquet o possível endereço atual do 

increpado, extraído do sistema de consulta oficial INFOSEG/SIEL, razão 

porque determino a expedição de Carta Precatória a ser cumprida no 

endereço às fl. 75 (Comarca de Marcelândia), bem como, desde já 

autorizo a expedição de ofício às operadoras de telefonia móvel e às lojas 

de departamentos da cidade, no caso de restar infrutífera a deprecata.

Às providências.

Matupá(MT), 4 de março de 2016.

 FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 1109-97.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMIR JOÃO PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184

 Processo nº 1109-97.2018.811.0111 (Código 74214)

Classe – Assunto: Ressarcimento de Danos Materiais

Requerente: Deomir João Primon

Requerido: Auto/RE Companhia de Seguros

Vistos.

Trata-se de Ação de Ressarcimento proposta por DEOMIR JOÃO PRIMON 

em face de AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.22).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 
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litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições.

Condeno a parte requerida AUTO/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 3698-96.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MARQUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 3702-36.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Frada Mancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72048 Nr: 3709-28.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68146 Nr: 1690-49.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane dos Santos Giehel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68151 Nr: 1695-71.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68152 Nr: 1696-56.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Frada Mancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

requerente e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente em 

custas e honorários sucumbenciais, os quais estão suspensos em razão 

da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§3º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Matupá, 13 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79726 Nr: 3856-20.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsivaldo Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, CAVASIN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3856-20.2018.811.0111 (Código 79726)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Nelsivaldo Fernandes dos Santos

Requerido: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Vistos.

1 – RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2 – Designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela Conciliadora deste Juízo.

 3 – Designada data, cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa do requerido somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79570 Nr: 3766-12.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porquanto 

não atendidos os requisitos legais previstos no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no 

prazo de 15 dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.5 - 

CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem como 

para apresentar contestação, no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora, para no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.6 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e 

julgamento.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Matupá/MT, 05 de dezembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78512 Nr: 3266-43.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Trindade Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Cavalli Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3266-43.2018.811.0111 (Código 78512)Classe – 

Assunto:Ação Declaratória de Natureza ContratualRequerente: Maria 

Trindade Souza RibeiroRequerido:Auto Elétrica Cavalli Ltda - 

MTVistos.Trata-se de Ação Declaratória da Natureza Contratual de 

Compra e Venda c/c Rescisão Contratual e Lucros Cessantes, proposta 

por Maria Trindade Souza Ribeiro em face de Auto Elétrica Cavalli Ltda – 

Me, ambos qualificados nos autos, objetivando, entre outros pedidos, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.(...) Isto posto, INDEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem 

como seu pagamento ao final por redundar em concessão às avessas e 

vedação expressa da CNGC-MT e DETERMINO o recolhimento das taxas e 

custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

e extinção do processo.Após, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78757 Nr: 3395-48.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3395-48.2018.811.0111 (Código 78757)

Classe – Assunto: Inexistência de Relação Jurídica

Requerente: RB Transportes Ltda ME

Requerido: BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos.

1 – RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2 – Designe-se data para realização do ato conforme pauta 

preestabelecida pela Conciliadora deste Juízo.

 3 – Designada data, cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa do requerido somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

4 – Postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a 

contestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79098 Nr: 3564-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - OAB:5072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3564-35.2018.811.0111 (Código 79098)

Classe – Assunto: Embargos à Execução

Embargante: José Carlos Nogueira

Embargado: Copemáquinas Comércio de Peças e Representações Ltda ME

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 

em face de COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, qualificados nos autos.

O embargante pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita na 

forma da lei.

Entrementes, da análise dos argumentos expostos na exordial e dos 

documentos que a acompanham, verifico que o requerente alega ser 

empresário e discute uma dívida oriunda de um cheque no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), cuja atualização do débito remonta quase 

noventa mil reais.

Além disso, contratou advogado particular, situação que ostenta 

incompatibilidade com a hipossuficiência financeira sustentada.

Isto posto, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação 

dos requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem a 

hipossuficiência econômica para preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão do benefício da gratuidade.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 69396 Nr: 2422-30.2017.811.0111

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE FROTA MARQUES, LEANDRO FROTA MARQUES, 

ADRIENE FROTAS MARQUES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2422-30.2017.811.0111 (Código 69396)

Classe – Assunto: Alvará Judicial

Requerentes: Adriene Frota Marques Almeida e Outros

Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por ADRIENE FROTA 

MARQUES ALMEIDA, ALINE FROTA MARQUES E LEANDRO FROTA 

MARQUES , objetivando o levantamento de eventual saldo em conta 

bancária perante o Banco Bradesco S.A. em nome do “de cujus” JOSÉ 

BARBOZA MARQUES.

Oficiado (ref. 12 ), o Banco Bradesco S.A. informou que não existe saldo 

em conta em nome do falecido JOSÉ BARBOZA MARQUES, consoante 

ofício incluso.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão material formulada pelos 

requerentes é improcedente diante da documentação apresentada pela 

instituição financeira, indicando que não existe saldo de valores em conta 

em nome do “de cujus” JOSÉ BARBOZA MARQUES.

Nesse diapasão, o ofício juntado pela instituição financeira confronta 

sobejamente as alegações expostas na inicial, as quais a parte requerente 

não comprovou, incidindo, portanto, a aplicação do artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por 

ADRIENE FROTA MARQUES ALMEIDA, ALINE FROTA MARQUES E 

LEANDRO FROTA MARQUES e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 3794-77.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leydi Laura de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elineudo Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3794-77.2018.811.0111 (Código 79620)Classe – 

Assunto:Tutela de Urgência Requerente: Leydi Laura de Oliveira Santos 

Requerido:Elineudo AraújoVistos.Trata-se de pedido de tutela de urgência, 

de caráter antecedente, formulado por Leydi Laura de Oliveira Santos em 

face de Elineudo Araújo, ambos qualificados nos autos.(...)Isto posto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte 

requerente Leydi Laura de Oliveira Santos e DETERMINO a BUSCA E 

APREENSÃO da motocicleta HONDA CG 150/TITAN, ANO/MOD 2004/2004, 

COR AZUL, PLACA JZZ6403.Nomeio como depositária do bem a 

requerente.DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado 

pela requerente.Considerando que a lide versa sobre direito 

transacionável, DESIGNE-SE a audiência de conciliação, conforme a pauta 

da conciliadora do Juízo.Designada data, CITE-SE o requerido e intimem-se 

as partes para comparecerem a audiência de conciliação/mediação, 

salientando, desde logo, que o prazo para a defesa do requerido somente 

se iniciará se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada a 

composição nela buscada.O prazo para contestar é de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 306 do CPC, consignando as advertências do artigo 307 

do mesmo códex.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 

de dezembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 1586-23.2018.811.0111

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 62-25.2017.811.0111

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 62-25.2017.811.0111 (Código 65250)

Classe – Assunto: Exibição de Documentos

Requerente: Marlene Silva Santos

Requerido: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo Banco do Brasil e a manifestação de ingresso 

espontâneo da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 2635-36.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2635-36.2017.811.0111 (Código 69823)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Requerente: Fernanda de Freitas Rosa

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Expeça-se ofício requisitório de pequeno valor para pagamento do valor 

líquido apurado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento.

Após, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a data do decurso do 

prazo para a juntada do comprovante de pagamento nos autos (art.5º, 

§5º, Provimento 11/2017-CM).

Em seguida, remeta-se cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

referida, por meio eletrônico ou malote digital, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para apuração da 

mora (art.5º, §6º, Provimento 11/2017-CM).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 2734-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 273-06.2017.811.0111 (Código 70032)

Classe – Assunto: Execução contra a Fazenda Pública

Requerente: Kássio Roberto Pereira

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Expeça-se ofício requisitório de pequeno valor para pagamento do valor 

líquido apurado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento.

Após, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a data do decurso do 

prazo para a juntada do comprovante de pagamento nos autos (art.5º, 

§5º, Provimento 11/2017-CM).

Em seguida, remeta-se cópia do cálculo de liquidação e da certidão 

referida, por meio eletrônico ou malote digital, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para apuração da 

mora (art.5º, §6º, Provimento 11/2017-CM).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59333 Nr: 1784-65.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:MT 12691/B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens proposta por MARINEZ DORIGAN em face de DEOMIR 

JOÃO PRIMON, devidamente qualificados nos autos, aduzindo que 

conviveram em união estável de novembro de 2006 até novembro de 

2015, sendo que neste período não tiveram filhos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, os litigantes 

formalizaram acordo acerca da partilha de bens constituídos na 

constância da união, bem como acordaram quanto ao período do 

relacionamento.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

 O pedido é procedente, em razão de que o acordo celebrado entre as 

partes preserva suficientemente os interesses de ambos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente feito.

Por conseguinte, RECONHEÇO a união estável existida entre as partes no 

período compreendido entre novembro de 2006 até novembro de 2015, e 

HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, razão pela qual DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.

Revogo o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da 

requerente, haja vista o alcance da pretensão econômica mediante a 

evolução patrimonial desta, razão pela qual condeno os acordantes ao 

pagamento das custas processuais a serem apuradas sobre valor de R$ 

345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), “pro rata”, com 

fundamento no artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil, a ser 

parcelado em até 12 vezes mensais.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79277 Nr: 3643-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DINIZ BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3643-14.2018.811.0111 (Código 79277)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Diones da Silva Brito

Requerido: Espólio de Antônio Diniz Brito

Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por ANTONIO DINIZ 

BRITO, falecida em 22 de setembro de 2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante o requerente DIONES DA SILVA BRITO, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de sua 

procuradora.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para manifestar interesse 

sobre a conversão do inventário no procedimento de arrolamento sumário, 

hipótese em que deverá observar o disposto no art. 659 e seguintes do 

CPC.

Indefiro o pedido de pagamento de custas ao final do processo, dada a 

vedação expressa da CNGC-MT. Autorizo, outrossim, o parcelamento das 

custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76319 Nr: 2089-44.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Guido Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2089-44.2018.811.0111 (Código 76319)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Radamés Nardi Roman

Requerido: Espólio de Marcolino Guido Roman

Vistos.

Trata-se de ação de inventário dos bens deixados por MARCOLINO GUIDO 

ROMAN, falecida em 14 de fevereiro de 2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante a cônjuge supérstite MARIAZINHA BRITO 

RIBEIRO, nos termos dos artigos 615 e 617, I, ambos do CPC, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e, posteriormente, 

apresentar as primeiras declarações.

Averbem-se às margens das matrículas dos imóveis a distribuiçao do 

presente inventário.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA, a fim de obter 

informações acerca da existência de semoventes em nome do “de cujus”, 
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porquanto tal providência é passível de execução pelos próprios 

requerentes, herdeiros necessários daquele, demandando a intervenção 

do Poder Judiciário apenas em caráter subsidiário, se demonstrada a 

negativa de fornecimento ou lapso temporal razoável sem resposta.

INDEFIRO o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, porquanto a 

quebra de sigilo para obtenção de informações sobre a existência de bens 

é admitida somente após esgotadas todas as tentativas de obtenção dos 

dados na via extrajudicial, dado à proteção constitucional do sigilo, e à 

excepcionalidade da medida.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73326 Nr: 630-07.2018.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO ALTAIR PAN, ESPÓLIO DE HIPOLITO PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS PIROLLA, RAFAEL SORGATTO, CARLINE 

RENATA DE OLIVEIRA SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil em 

relação aos requeridos RAFAEL SORGATTO e CARLINE RENATA DE 

OLIVEIRA SORGATTO, devendo serem excluídos do polo passivo da 

demanda.Revogo a constrição sobre o imóvel registado sob a matrícula nº 

6186, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que promova a 

respectiva baixa.Prosseguindo o feito em relação à requerida INES 

PIROLLA, passo ao saneamento do feito.A controvérsia reside na 

comprovação da existência de culpa grave ou dolo da requerida no 

cometimento do dano.O ônus da prova seguirá o disposto no art. 373 do 

CPC.Intimem-se as partes para se manifestarem sobre quais provas ainda 

pretendem produzir, indicando-as de maneira individualizada e justificando 

a pertinência da sua produção para a solução da demanda, sob pena de 

indeferimento.Após, conclusos para deliberações e designação da 

audiência de instrução e julgamento, se necessário.Cadastre-se a Dra. 

Ana Rita Marafon para recebimento de intimações e publicações, sob pena 

de nulidade das intimações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 12 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77309 Nr: 2618-63.2018.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GARCIA MOCHON, VALDOMIRO LOPES 

VITOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2618-63.2018.811.0111 (Código 77309)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerentes: Antônio Garcia Mochon e Valdomiro Lopes Vitollo

Requerido: Aparecido Aranda

Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por ANTONIO 

GARCIA MOCHON e VALDOMIRO LOPES VITOLLO em face de 

APARECIDO ARANDA, todos qualificados nos autos.

Os requerentes postulam pela concessão da assistência judiciária gratuita 

na forma da lei.

Entrementes, da análise dos argumentos expostos na exordial e dos 

documentos que a acompanham, verifico que os requerente alegam serem 

proprietários dos imóveis objeto da ação, os quais, somados, atribuem à 

causa o valor de R$ 783.965,79 (setecentos e oitenta e três mil e 

novecentos e sessenta cinco reais e setenta e nove centavos). Além 

disso, contratou advogado particular, situações incompatíveis com a 

hipossuficiência financeira sustentada.

Isto posto, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, determino a intimação 

dos requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem a 

hipossuficiência econômica para preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão do benefício da gratuidade.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75264 Nr: 1577-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDO MIZAEL DE VASCONCELOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15577-61.2018.811.0111 (Código 75264)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: BV Financeira S.A.

 Requerido: Heldo Mizael de Vasconcelos Moura

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV Financeira 

S.A., em face de Heldo Mizael de Vasconcelos Moura, ambos qualificados 

nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou que após o 

ajuizamento da presente ação, a parte requerida efetuou o pagamento das 

parcelas que ensejaram a mora, pugnando pela extinção do processo 

(ref.15).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, 

compulsando os autos, verifico que a parte requerente informou que 

houve o pagamento do objeto da lide, ocorrendo, portanto, a falta de 

interesse de agir pela perda superveniente do objeto.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em 

virtude da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir) em 

razão do pagamento da dívida.

 Condeno a parte requerida em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73518 Nr: 731-44.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO HENRIQUE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 731-44.2018.811.0111 (Código 73518)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
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Requerido: João Henrique Lima Ferreira

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela BV Financeira em 

face de João Henrique Lima Ferreira, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme petição inclusa (ref.19).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Revogo eventuais constrições, promovendo-se a exclusão da restrição 

de “circulação e/ou transferência” do veículo.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do referido acordo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72475 Nr: 214-39.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 214-39.2018.811.0111 (Código 72475)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Itaucard S.A.

Requerido: Djalma Rodrigues da Silva

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela BANCO 

ITAUCARD S.A. em face de DJALMA RODRIGUES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.20).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 3015-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3015-59.2017.811.0111 (Código 70716)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volvo Brasil S.A.

Requerido: Antônio Pereira Sobrinho

Vistos.

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57003 Nr: 732-34.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CARDOUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 732-34.2015.811.0111 (Código 57003)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcios HONDA

Requerida: Juliana Cardouzo

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS HONDA em face de JULIANA 

CARDOUZO, qualificados nos autos, objetivando a apreensão do veículo 

descrito e caracterizado na inicial, o qual foi alienado fiduciariamente pela 

instituição requerente.

Deferido o pedido liminar, o veículo não foi encontrado, e a requerida, 

apesar de citada, não soube informar o paradeiro deste.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, mas quedou-se inerte, 

consoante certidão inclusa.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais e determino o recolhimento do 

mandado de busca e apreensão.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 1605-34.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIL COMERCIO DE AGROINSUMOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1605-34.2015.811.0111 (Código 58996)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Exequente: Banco Bradesco

 Executado: Fertil Comércio de Agroinsumos Ltda

Vistos.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a apresentação do contrato 

original.

Se apresentado, converto a busca e apreensão em execução.

Se convertida em execução, CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63361 Nr: 1775-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1775-69.2016.811.0111 (Código 63361)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 Requerido: Adriano Vieira da Silva

Vistos.

Indefiro o pedido retro (ref.37) visto que a diligência já foi realizada e 

resultou na indicação do mesmo endereço informado na inicial, cuja 

tentativa de citação/intimação foi infrutífera, conforme certidão do oficial 

de justiça.

Intime-se a parte requerente para dar efetividade ao feito, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 689-63.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563/O

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha faltante 

conforme requerido pela Defesa. 2) Solicite-se informações acerca do 

cumprimento da carta precatória de ref.46. 3) com o retorno das missivas, 

e tendo em vista que não houve requerimentos na forma do art. 402 do 

Código de Processo Penal, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, 

posteriormente, a Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo de cinco (05) dias cada. 3) Após, venham-me os autos conclusos 

para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58204 Nr: 1259-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEGLAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado IDEGLAN ALVES DE SOUZA, já qualificado 

nos autos nas sanções do artigo 147 do Código Penal.Passo à 

individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:A pena 

cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é a 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.A culpabilidade do réu, 

consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não 

ultrapassa o considerado normal.O réu não possui antecedentes criminais. 

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para 

descortiná-las, diante da ausência de aferição especializada. As 

circunstâncias não acarretam aumento de pena.As consequências, por 

sua vez, são inerentes ao tipo.Os motivos, de igual forma, são inerentes 

ao tipo penal.O comportamento da vítima não deve ser considerado 

influente para a prática delituosa.Analisando, pois, o conjunto das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.Na 

segunda fase da dosimetria, não vislumbro circunstância atenuante. 

Todavia, presente as circunstâncias agravantes de pena previstas no art. 

61, inciso II, alíneas “f” e “l”, do Código Penal, razão pela qual, passo a 

dosá-la em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.Indo à terceira fase 

de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 01 (um) 

mês e 10 (dez) dias de detenção.Fixo o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79632 Nr: 3802-54.2018.811.0111

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Gleidson dos Santos Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Destarte, havendo dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, 

instauro o incidente de insanidade mental de JAKSON GLEIDSON DOS 

SANTOS VIANA.Sobresto o andamento dos autos principais até posterior 

apreciação da questão, conforme determina o art. 149, § 2º, do CPP e 

nomeio curador do acusado a advogada Andreia Ferdinando Varea.Como 

quesitos do Juízo estabeleço os seguintes:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79385 Nr: 3690-85.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selos Ferreira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Zardo Bueno - 

OAB:17551

 Vistos. 1) Defiro o prazo de 05 dias para a juntada de substabelecimento; 

2) Determino a imediata juntada do relatório de atendimento psicológico 

realizado com a vítima, perante a Equipe Multidisciplinar; 3) Com a juntada, 

encaminhe-se os autos e a mídia com vista ao Ministério Público. Após, 

venham-me conclusos os autos para apreciação do pedido de revogação 

de prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 3087-12.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIJACI DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 Autos nº 3087-12.2018.811.0111.Código Apolo nº 78204.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 12, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Dejacir Dutra o advogado Igor Neves de Carvalho, o qual deverá ser 

intimado para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70449 Nr: 2897-83.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado CELSO SOARES DE SOUZA, já qualificado 

nos autos, nas sanções dos artigos art. 306 e 309, ambos do Código 

Brasileiro de Trânsito.(...) Contudo, analisando o artigo 44 do Código Penal, 

verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que é 

primário, a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo 

recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos 

serem adequadas para promover a recuperação do condenado. Assim, 

determino a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) 

restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 

(dois) salários mínimos a entidade pública a ser estabelecida na audiência 

admonitória.Quanto a fiança recolhida à fl. 62, tendo em vista que a 

sentença nos autos substituiu a pena restritiva de liberdade por uma 

restritiva de direito, sendo a de prestação pecuniária, DETERMINO que se 

proceda o abatimento do referido valor no montante depositado a título de 

fiança, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.Determino a 

proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período 

de dois (04) meses, nos termos do artigo 306, da Lei n. 9.605/97, mediante 

a observância das disposições previstas no artigo 293, parágrafos 1º e 

2º da mesma lei.Condeno o acusado no pagamento das custas 

processuais, cujo valor deverá também ser abatido do valor recolhido a 

título de fiança.(...) Matupá/MT, 12 de dezembro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36168 Nr: 1009-89.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON NOLETO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, em 

consequência, ABSOLVO GLEISON NOLETO LOPES, qualificado nos 

autos, da prática dos crimes previstos nos artigos 302, “caput”, e 303, 

“caput”, ambos da Lei nº 9.503/97, nos termos do artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Após, cumpridas todas as determinações 

constantes da presente e, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.Matupá/MT, 12 de dezembro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60107 Nr: 259-14.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnalda Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 259-14.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60107.

Vistos.

1) Ante o teor da petição de Ref. 69, bem como cota ministerial de Ref. 74, 

HOMOLOGO a suspensão condicional do processo, eis que devidamente 

aceita pela acusada.

INTIME-SE a acusada para dar início ao seu cumprimento.

2) No mais, SUSPENDO o feito, submetendo o acusado ao período de 

prova pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 (a)Proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e outros 

estabelecimentos congêneres e perniciosos; (b) proibição de se afastar 

da Comarca, ou local em que reside, sem prévia autorização do Juízo, por 

mais de 10 (dez) dias; (c) pagamento de prestação pecuniária, 

consistente no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) 

dividido em 04 (quatro) vezes, parcelas que deverão ser depositadas na 

conta bancária: Agência 3931-4, C/C 12.741-8, Banco do Brasil, CNPJ: 

10.430.761.0001-37, Matupá/MT e (d) o cumprimento das demais 

condições estipuladas na proposta ministerial.

3) EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT com a 

finalidade de fiscalização do cumprimento das condições aceitas pelo 

denunciado.

Outrossim, intime-se a acusada para que junte aos autos comprovante de 

residência atualizado.

 4)ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição, mediante prévia expedição de guia 

de controle de cumprimento das condições assumidas pelo réu, nos 

termos do artigo 2º, ‘g’, do Provimento 10/2007-CGJ.

 5) Findo o prazo da suspensão do processo ou cessado o cumprimento 

das condições impostas, certifique-se.

 6) Após, volvam-me conclusos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 16 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63074 Nr: 1591-16.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO MORENO JUNIOR, PAULO SERGIO 
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ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071/O

 Código nº 63074.

Processo nº 1591-16.2016.811.0111.

Vistos.

Considerando que até a presente data não foi apresentado memoriais 

finais escritos em relação ao acusado Paulo Sérgio Rocha, RENOVE-SE a 

intimação da advogada nomeada (Ref. 43) para que apresente os 

memoriais, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, 

visto que, mesmo regularmente intimada deixou de se manifestar em favor 

do requerido PAULO SÉRGIO ROCHA para o qual foi nomeada.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 14 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60824 Nr: 496-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, KMSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 496-48.2016.811.0111 (Código 60824)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Ketelyn Manoeli Souza Xagas

Executado: Anildo Xagas

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (ref.19).

Oficie-se à SEJUDH e ao Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio 

Verde (MT), solicitando informações sobre a manutenção do cárcere de 

Anildo Xagas.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 3071-83.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERBF, SIMONE BARBOSA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3071-83.2012.811.0111 (Código 71407)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Emilly Rayane Barbosa Fernandes

Executado: Leandro Ferreira Fernandes

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro e das informações prestadas pela 

parte exequente (ref. 9), EXPEÇA-SE OFÍCIO ao empregador Zucchi 

Malharia, com sede na Avenida Brasil, nº 1190, Setor Industrial, Vera/MT, 

telefone (66) 3583-1559, para que, a contar do recebimento do ofício, dê 

início aos descontos em folha de pagamento, das pensões alimentícias 

vincendas, nos termos em que fixado na sentença (cópia anexa ao ofício), 

sob pena do crime de desobediência. Atente-se a Secretaria para a 

expedição do ofício nos moldes do § 2º do art. 912 do CPC.

Expeça-se, outrossim, CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Vera, para fins 

de citação e intimação da parte executada para pagamento do valor 

devido à título de pensão alimentícia, atualizado na petição de ref. 19.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79606 Nr: 3791-25.2018.811.0111

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT, IVAINE MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3791-25.2018.811.0111 (Código 79606)

Classe – Assunto: Alvará Judicial

Requerente: Município de Matupá (MT)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

os documentos relacionados pelo Ministério Público.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de dezembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77472 Nr: 2725-10.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, ODENIL 

RENE FIGEUREDO DA SILVA, CESAR AUGUSTO DO CARMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNNY DE SOUZA NOLETO - 

OAB:19170/O

 Autos nº 2725-10.2018.811.0111.

Código Apolo nº 77472.

 Vistos.

Considerando a URGÊNCIA no cumprimento da ordem emanada do 

Excelentíssimo Senhor Ministro Nefi Cordeiro, concedida no “Habeas 

Corpus” 483.684- MT – do Superior Tribunal de Justiça, recebido por 

malote digital neste gabinete, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do denunciado JULIO CESAR DA CRUZ MACHADO, colocando-o em 

liberdade se por outro motivo não estiver preso.

Outrossim, aplico as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código 

de Processo Penal, quais sejam:

 a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades;

 b) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c) proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição 

ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de 

bebida alcóolica e uso de substância entorpecente e;

d) Recolhimento domiciliar no período noturno compreendido entre às 

22h00min às 06h00min.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 17 de dezembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22000 Nr: 580-74.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassiano José Riedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ernesto Christmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de fl.99, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 24 de abril de 2019, às 14 horas e 45 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 812-52.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira de Almeida - ME, Wesley Vieira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14847 Nr: 1213-27.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Barbosa, Antonio Pereira Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861 Nr: 19-07.1998.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide de Castro Duarte, Marcos José 

Gonçalves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244 Nr: 61-32.1993.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Augusto de Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo da carta 

precatória, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 60895 Nr: 4200-21.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial.

A parte autora foi intimada para proceder com a juntada de documentos 

que comprovassem a sua hipossuficiência, contudo quedou-se inerte, 

conforme certidão retro.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para cumprir a determinação 

de ref. 10, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e taxa judiciária.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 689-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Padilha da Silva, Denis Cleiton Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494/O, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025

 DESPACHO

Vistos etc;

Realizada a instrução do feito, restou determinado por este juízo a 

intimação das partes para apresentação dos memoriais escritos, conforme 

ref. 130.

 Apresentadas as alegações finais pelo membro do Ministério Público (ref. 

137), as defesas dos acusados Adriano Padilha da Silva e Denis Cleiton 

Barros foram devidamente intimadas conforme ref. 140.

 A defesa do Acusado Adriano Padilha ofertou suas alegações finais, à 

ref. 143.

 Já a defesa do acusado Denis Cleiton Barros, apesar de devidamente 

intimada, quedou-se inerte.

A Secretaria desta Vara, não certificando a efetiva apresentação dos 

memorias de ambos os acusados, remeteu os autos conclusos para 

sentença, algo inviável ante a ausência dos memoriais do réu Denis Cleiton 

Barros.

 Desta feita, determino o retorno dos autos à Secretária da Vara Única, 

para que se proceda a intimação do denunciado Denis Cleiton Barros 

sobre a constituição de novo patrono ou para que manifeste se necessita 

ser patrocinado pela DPE.

Com a informação, dê-se vista para alegações finais.

Cumpra-se com URGÊNCIA, vez que trata-se de RÉU PRESO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43838 Nr: 1942-43.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca 

do certificado em 11/12/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-93.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cintia Andrade de Souza (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000219-93.2018.8.11.0030. REQUERENTE: VALDETE MARIA REQUERIDO: 

CINTIA ANDRADE DE SOUZA Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes firmaram acordo em 

audiência de conciliação e requerem a sua homologação (Id 13777777). 

Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação celebrada pelas 

partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do NCPC/15, decido 

pela extinção do processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-13.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRRAEL PEDROSO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010102-13.2016.8.11.0030. REQUERENTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI REQUERIDO: MIRRAEL PEDROSO DE ARRUDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. 

Trata se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta por ANDRÉ BERNARDO DUZANOWSKI em face de MIRRAEL 

PEDROSO DE ARRUDA. Compulsionando os autos, verifica se que, desde 

a Certidão Negativa de Penhora, Avaliação e Intimação (Id 12762649), o 

feito encontra-se paralisado em secretaria, sem qualquer providência da 

parte interessada. Intimado a parte Reclamante para manifestar (Id 

12763127 e Id 13205547), quedou inerte (Id 13112571 e Id 13522934). 

ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-77.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANACRIS MONTEJANE MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SABRINA ANDRADE GALDINO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais proposta por Anacris Montejane 

Motta em face de ENRGISA S.A, ambos qualificados nos autos. Narra a 

inicial que a requerida procedeu com a inscrição de seus dados nos 

cadastros de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de cobrança 

indevida, no valor de R$ 54,33 (cinquenta e quatro reais e trinta e três 

centavos). Pugna pela concessão de tutela antecipada a fim de determinar 

que a requerida proceda com a exclusão do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA e DO RECEBIMENTO DA INICIAL A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em análise, a parte autora cingiu-se em pleitear a gratuidade da 

justiça sem trazer aos autos documentos que comprovem a sua 

hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

devendo proceder, em sede recursal, recolhimento das taxas judiciárias 

ou comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de não 

conhecimento do recurso. Tendo em vista que o pedido inicial preenche os 

requisitos legais, recebo a inicial. II – DA INVERSÃO ÔNUS DA PROVA 

Verifico que ao caso vertente é aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, sendo a parte autora consumidora de serviço como 

destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante remuneração 

nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao caso o art. 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor 

em questão é hipossuficiente técnica em relação à empresa requerida 

fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o ônus da prova em 

benefício da requerente. III – DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o 

art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das 

alegações) e o perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso em apreço, a autora alega que no dia 

19/12/2017 solicitou o desligamento de sua unidade consumidora e na 

mesma data foi emitida fatura do valor consumido até a referida data, 

ocorre que a requerida, posteriormente, efetuou nova cobrança e inseriu 

os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Comprovada nos 

autos a verossimilhança do direito alegado com extrato emitido pelo SPC, 

fatura de cobrança no valor de R$ 97,89 (noventa e sete reais e oitenta e 

nove centavos), bem como comprovante de pagamento dessa fatura, além 

do protocolo de atendimento, o que corrobora com suas alegações, 

reafirmando o fumus boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente 

pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu 

nome do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o 

direito da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final 

do processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando que a 

requerida proceda com a retirada do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como abstenha de inseri-lo, com fundamento no 

contrato n. 0000015476201712, valor de R$ 54,33 (cinquenta e quatro 

reais e trinta e três centavos), sob pena de multa fixada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a partir do descumprimento desta decisão, sendo esta revertida em 

favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC. IV – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 

20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, bem como cumpra 

a medida liminar, intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, a ser designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 710 de 798



pena de confissão e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida 

deverá apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se 

também a Requerente para que compareça à audiência de conciliação, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41077 Nr: 1116-72.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 Vistos.

Verifica-se que o reeducando informou na audiência realizada em 

06/12/2018 que sua tornozeleira eletrônica não está carregando, bem 

como que não conseguiu resolver tal situação perante a central de 

monitoramento em Diamantino /MT, o que já havia sido comunicado à este 

Juízo anteriormente através de petição.

Assim, reanalisando a situação fática, considerando que nesta Comarca 

ainda não foi implementado o sistema de monitoramento por tornozeleira 

eletrônica para os reeducandos em regime semiaberto, bem como visando 

dar ao reeducando tratamento igualitário a todos que estão no aludido 

regime, tenho por bem determinar a retirada do referido equipamento.

Para tanto, intime-se o reeducando para comparecer a este fórum para 

realizar a retirada e devolução do equipamento de monitoramento, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, a qual ficará 

encarregada de encaminhar a tornozeleira, com cópia desta decisão à 

Segunda Vara Criminal (VEP) da Capital.

Consigne-se na intimação do reeducando que a retirada do equipamento 

não o exime do cumprimento das condições impostas, ressaltando que 

caso o mesmo descumpre qualquer delas, ensejará em sua regressão de 

regime.

Dê-se ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31802 Nr: 12-50.2014.811.0031

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), Gilberto Donizeti 

Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Intimo o Procurador da Parte Requerida Gildo Capeleto, para no prazo de 5 

(cinco)dias efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 95, no 

valor de R$ 10.210,95 (dez mil, duzentos e dez reais e noventa e cinco 

centavos).

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61176 Nr: 1024-77.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61627 Nr: 1287-12.2018.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que o(a) ilustre defensor(a) dativo(a) Dr(a). Geilson Pereira 

de Carvalho (OAB/MT nº 24.625/O) foi nomeado(a) pelo Juízo desta 

Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a defesa do denunciado, já 

que este não possuía condições de contratar advogado, bem como pela 

inexistência de Defensoria Pública na localidade. Assim, fixo os seus 

honorários em 03 (três) URH’s, considerando-se que a inicial foi bem 

fundamentada (02 URH’s) e a precisa informação de falecimento do(a) 

interditando(a) (01 URH’s), nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, 

que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete 

prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser 

requerida pelo defensor dativo

Intime-se.

 Após, não havendo mais providências, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52304 Nr: 1088-58.2016.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADSG, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 711 de 798



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para que haja a partilha amigável, faz-se necessária a presença de todos 

os herdeiros capazes do “de cujus” em consenso, nos termos do art. 659 

do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.”

Ressai da certidão de óbito que o “de cujus” deixou 03 (três) herdeiros 

maiores, descritos na procuração como Cristiane Aparecida de Souza 

Garcia, Clemerson de Souza Garcia e Robson de Souza Garcia (fl. 7 - Ref: 

1).

No que concerne ao herdeiro CLEMERSON DE SOUZA GARCIA, além de 

não constar nos autos seus documentos pessoais, verifica-se que ele foi 

omitido na petição inicial e no plano de partilha apresentado.

De outro lado, a parte autora não apresentou as certidões negativas de 

débitos das Fazendas Públicas.

Assim, intime-se a inventariante, por meio de seu(ua) advogado(a), para 

apresentar as referidas certidões, incluir o(s) herdeiro(s) omitido(s) ou 

apresentar eventual renúncia deste(s) à herança e atribuir os quinhões 

conforme a qualidade de cada herdeiro, no prazo de 15 (cinco) dias, sob 

pena de remoção e extinção, nos termos do art. 622, inciso II e art. 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora inventariante para suprir a falta igualmente no 

prazo de 05 (cinco) dias, também sob pena de remoção e extinção, 

consoante determinações retro e do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62732 Nr: 1914-16.2018.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito do ente ministerial à Ref: 23.

Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme o disposto no art. 

189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se às anotações necessárias.

Determino a realização de estudo psicossocial no domicílio da parte 

requerente pela equipe multidisciplinar deste Juízo, a ser realizado no 

prazo de 30 (trinta) dias, aferindo as condições econômicas, higiênicas, 

morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação das 

menores, e, por isso, postergo a análise dos pedidos de tutela de urgência 

com a vinda deste, principalmente porque se trata de pedido de alteração 

de guarda do(a)(s) infante(s).

Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, no mesmo prazo, à 

realização de estudo psicossocial individualizado com as menores Nathália 

Benardeli Cinti e Nicolly Benardeli Cinti, aferindo a veracidade das 

informações contidas nos áudios anexados pela parte autora, nos termos 

requeridos pelo Ministério Público na cota de Ref: 23.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

o endereço da parte requerida, a fim de realizar estudo psicossocial no 

domicílio desta.

Apresentado o referido endereço, determino a realização de estudo 

psicossocial no domicílio da parte requerida pela equipe multidisciplinar da 

Comarca onde ela residir.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Com o aporte dos estudos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55869 Nr: 726-22.2017.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS, NAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16910/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pleito do ente ministerial à Ref: 60 para: a) intimação 

das partes requerentes para prestarem informações acerca do genitor da 

menor; b) consulta na base de dados do CEI, a fim de localizar eventual 

certidão de óbito deste; c) designação de audiência de instrução para 

inquirição das partes requerentes, da bisavó da menor, Leontina Ferreira 

de Queiroz Silva, da menor, Camila Borges do Nascimento, e de toda 

equipe técnica envolvida nos acompanhamentos.

Entanto, para a realização da consulta na Central Eletrônica de Integração 

e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 

Grosso - CEI, até pelo nome comum do genitor da menor (Antônio do 

Nascimento), faz-se necessário que o ente ministerial informe o número 

em que inscrito no CPF/MF.

Caso o Ministério Público não obtenha número do CPF/MF de Antônio do 

Nascimento ou a pesquisa seja inexitosa, intimem-se as partes 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar informações 

acerca do genitor da menor.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE MAIO DE 

2019, ÀS 09H30, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seu(s) respectivo(s) defensor(es), a bisavó da menor, Leontina Ferreira 

de Queiroz Silva, e toda equipe técnica envolvida nos acompanhamentos 

para comparecerem à audiência designada.

Advirtam-se as partes requerentes de que a menor, Camila Borges do 

Nascimento, deverá comparecer à audiência acima designada para ser 

inquirida.

Intimem-se da presente decisão, inclusive o Ministério Público para que 

informe o número do CPF/MF do genitor da menor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50137 Nr: 836-89.2015.811.0090

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMO, YOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte requerente à Ref: 33.

Determino à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Canaã, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Depois, intime-se pessoalmente a parte autora para, no mesmo prazo, dar 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 48444 Nr: 138-83.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte requerente à Ref: 65.

Cite-se a parte requerida MARCIANO DE SOUZA WOLF, pessoalmente, 

por meio de oficial de justiça, atentando-se para o endereço informado, 

qual seja: Rua Duque de Caxias, nº 142, Bairro São José, Giruá/RS, para, 

querendo, CONTESTAR a ação no prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 

335 –, consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 

344, do citado diploma normativo, bem como para cumprir a liminar de 

arrolamento de bens, conforme decisão de Ref: 04.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Se negativa a citação da parte requerida no endereço acima mencionado, 

desde já determino à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Canaã, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Depois, intime-se pessoalmente a parte autora para, no mesmo prazo, dar 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63032 Nr: 2108-16.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSS, SLSDS, SESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união 

estável c.c. pedido liminar de guarda, alimentos e visitas proposta LIGIA 

DA SILVA SOUZA em desfavor de SANDRO ALVES DA SILVA.

Na ação em que se pleiteiam alimentos em favor de filho menor, é deste a 

legitimidade ativa, devendo a parte autora assisti-lo ou representá-lo, 

conforme a idade.

 No particular, a formulação de pedido de alimentos pela genitora, em nome 

próprio, em favor do(a)(s) filho(a)(s) SARA LAUANE SOUZA DA SILVA e 

SAULO EDUARDO SOUZA DA SILVA, em que pese a atecnia processual, 

não justifica o indeferimento da inicial.

 Assim, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze), incluir o(a)(s) 

menor(es) devidamente representado(a)(s) no polo ativo da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme o disposto no art. 

189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55559 Nr: 550-43.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ciente do recurso de agravo de instrumento interposto perante o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pelo que defiro a juntada.

Todavia, MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

visto que a atualização do crédito é ônus das partes, na forma do art. 524 

e art. 525, § 4º, do NCPC, o que não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário.

De outro lado, ressalta-se que a única Contadora e Partidora deste Juízo 

cumula as funções de Distribuidora, Central de Mandados, Central de 

Arrecadação e Arquivamento e Gestora Administrativa III, estando 

extremamente sobrecarregada, o que dispensa comentários pelo próprio 

rol de atribuições.

Além disso, consoante Informação n.º 1242/2018-DRH, de 20 de março de 

2018, a Comarca de Nova Canaã do Norte está em situação crítica no 

tocante a oficiais de justiça e técnicos judiciários, nos termos do item 7.2 

do Edital n.º 01/2017/CM.

Assim, cumpra-se no que couber a decisão de Ref: 48, observando o 

cálculo juntado à Ref: 31.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60579 Nr: 666-15.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, Ruston Silva e Marques - OAB: OAB/MT 

22626-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 Vistos.

Defiro o pleito do ente ministerial à Ref: 60 de intimação pessoal da parte 

autora para emendar a inicial, incluindo-se no polo ativo da demanda o(a)

(s) filho(a)(s) menores.

 Conforme certidão à Ref: 54, verifica-se que a parte autora devidamente 

intimada por meio de seu procurador constituído deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para incluir o(a)(s) menor(es) no polo ativo da demanda.

 Assim, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze), incluir o(a)(s) menor(es) Vinícius Wender Ferreira Carvalho, 

Maria Eduarda Ferreira Carvalho e Ítalo Péricles Ferreira de Carvalho, 

devidamente representado(a)(s) no polo ativo da demanda, considerando 

que o pedido de alimentos tem como titular do direito o alimentando, sob 

pena de indeferimento da inicial em relação ao pedido de alimentos, nos 

termos do art. 485, incisos I e VI, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62925 Nr: 2031-07.2018.811.0090

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039818/12/2018 Página 713 de 798



Trata-se de pedido de liberdade provisória sem fiança formulado pelo 

autuado DIEGO RAFAEL ALTINO DA SILVA, por meio de advogado 

constituído (Ref: 21).

Aduz o postulante que: a) as hipóteses que autorizam a prisão preventiva 

não restam caracterizadas; b) a vítima elaborou de livre e espontânea 

vontade carta de retratação pública; c) o réu possui residência fixa e 

ocupação lícita, a par da ausência de antecedentes criminais, 

circunstâncias suficientes para a fixação de medidas cautelares diversas 

da prisão.

 O Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência para 

apreciação da voluntariedade da carta de retratação assinada pela vítima 

Adaise Rodrigues da Silva e consequente análise do pedido de revogação 

da prisão preventiva (Ref: 26).

Assim, ante a urgência que o caso requer, por se tratar de réu preso, nos 

termos dos arts. 2º e 4º do Provimento nº 16/2018-CM, DEFIRO o pedido 

de realização de audiência formulado pelas partes e DESIGNO audiência 

para o DIA 14 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 14H00, com a finalidade de 

inquirição da vítima Adaise Rodrigues da Silva, oportunidade em que será 

reanalisada a segregação do acusado.

Intime-se a vítima, o acusado e a defesa.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Despacho prolatado às 10h26 do dia 15/12/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 386-44.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, e em razão da desativação da Defensoria 

Pública nesta Comarca, informação veiculada pelo Ofício n.º 

31/2017/DPE/M, nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a)(s) acusado(a)

(s), o(a) nobre causídico(a), Dr(a). ANTONIO CALZOLARI - OAB/MT nº 

21.254/O, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa a defesa do(a)(s) réu, ofertar documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, 

nos termos do artigo 396-A do CPP.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37684 Nr: 233-21.2012.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCCN, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 1745-29.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDERVAL GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHOMAR TEIXEIRA, NOEMIA DIONATO 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no art. 292 do 

Novo Código de Processo Civil, pois que a parte autora atribuiu o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) à causa, sendo que há disposição de bem 

imóvel a ser partilhado.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 

292, “caput” e incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62824 Nr: 1959-20.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FONTOURA GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 
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comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 568-40.2012.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC. Mas caso haja o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 1408-11.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME, DIEKSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, com a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII 

e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 05/2018/DF.

O ExmO. Sr. Dr. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. juiz DE DIREITO 

e diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, E,

Considerando o disposto no item 7.32.26 - Provimento 05/CGJ (DJE – 

Edição nº 9469/15), bem como no Edital de Convocação nº 004/2015/DF 

(DJE – edição nº 9458/15), que trata do cadastro e habilitação das 

instituições públicas ou privadas com finalidade social sediadas na 

Comarca, para fins de obter recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução 

Penal ou Juizado Criminal.

RESOLVE

Art. 1º - TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, a Relação de 

Entidades e Instituições públicas ou privadas com finalidade social 

sediadas na Comarca, para fins de obter recursos financeiros oriundos 

das prestações pecuniárias das composições, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos que estão COM CADASTRO 

REGULAR, a saber:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Bandeirantes-MT 

(APAE-Nova Bandeirantes - MT) - CNPJ Nº 07.918.670/0001-30;

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova 

Bandeirantes – MT – CNPJ nº 01.938.762/0001-04;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Monte Verde-MT 

(APAE-Nova Monte Verde - MT) - CNPJ Nº 07.001.625/0001-17;

Art. 2º - Decorridos 10 (dez) dias da publicação do presente Edital, as 

entidades e instituições públicas ou privadas acima relacionadas, ora 

cadastradas, deverão apresentar o competente projeto que será 

analisado pelo Diretor do Foro, para fins de verificação se atende à forma 

exigida e as normas pertinentes. (Item 7.32.27 – Provimento 05/CGJ – DJE 

– Edição 9469/2015).

Art. 3º - Considerando o período de recesso forense (20/12/2018 até 

06/01/2019), que ora se aproxima, e tendo em vista que o Fórum atenderá 

em regime de plantão judicial, o prazo estipulado no art. 2º deste edital 

transcorrerá a partir de 07 de janeiro do corrente ano.

Publique-se. Afixe-se para conhecimento público.

Nova Monte Verde, MT, 14 de dezembro de 2018.

Bruno César Singulani França. Juiz de Direito e Diretor do Foro

E-mail: nova.monteverde@tjmt.jus.br

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64941 Nr: 900-33.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GVCdO, APSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA, Cpf: 

02726728154, Rg: 02128674-4, Filiação: Adelia Machado de Oliveira e 

Sebastião Batista de Oliveira, data de nascimento: 10/02/1986, 

brasileiro(a), natural de São João do Ivaí-PR, solteiro(a), eletricista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.018,37 (Um mil e dezoito reais e trinta e sete 
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centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 14 de dezembro de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Protocolo Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 1326-50.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Endril Diego Torquetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/2007-CGJ, impulsiono os 

autos para proceder a intimação, via DJE, da advogada nomeada nos 

autos, Drª Jully Franciele Ruelis, OAB/MT 18164, acerca da do 

despacho/decisão que designou audiência para o dia 08/02/2019, às 

17hs, conforme abaixo transcrito: "Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a defesa do acusado apresentou resposta à acusação 

suscitando preliminar de ausência de justa causa. Entretanto, a preliminar 

ventilada confunde com o mérito da ação, o qual será analisado 

oportunamente. É que, dos argumentos lançados nas preliminares pela 

defesa, pretende se provar o mérito da ação, o que só poderá ser 

apurado na ocasião da instrução. Assim, não estando presentes as 

hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas 

excludentes da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado 

não constitui crime e causas de extinção da punibilidade), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/02/2019 às 17h , 

devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na 

exordial acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público e à defesa. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA. Juiz Substituto."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65493 Nr: 1354-13.2014.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainoldo Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Borges da Silva Back

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 65493 - Autos n. 1354-13.2014.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Medida Cautelar inominada movida por RAINOLDO BACK em 

face de do ANGELICA BORGES DA SILVA BACK, movida sob a égide do 

CPC 1973. A liminar foi concedida conforme se vê às fls. 84/88 e cumprida 

às fls. 89/91. Citado (fls. 99), o requerido apresentou contestação às fls. 

94/96. Impugnação às fls.101. Vieram os autos. No mais, considerando 

que as partes optaram por realizar o inventário extrajudicial, ficando 

acordado, inclusive, que o valor bloqueado e depositado em juízo 

(fls.89/90) tocará à RAINALDO BACK e EVELINA MARTENDAL, intime-se o 

advogado para apresentar os respectivos dados bancários dos titulares. 

Apresentadas as contas expeça-se o necessário para transferência dos 

valores. Ante o exposto, declaro a ineficácia da medida cautelar e, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 22 de outubro de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79432 Nr: 2049-25.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Código 79432 - Autos n. 2049-25.2018.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa de MARCOS RODRIGO DA SILVA, em que alega, em síntese, não 

subsistirem motivos para a segregação cautelar. O Ministério Público se 

manifestou pelo indeferimento do pedido, bem como pela manutenção 

prisão processual (fls. 143). É o relato do necessário. A medida que ora 

se impõe é a de se indeferir o pedido formulado, já que conforme bem 

explicado alhures o acoimado não faz jus ao benefício, eis que ainda 

persistem os motivos que outrora autorizaram a decretação da custódia 

cautelar, consistentes na garantia da ordem pública e a necessidade de 

assegurar-se a aplicação da lei penal. Por fim, insta salientar que, 

demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório do 

requerente, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua 

manutenção no cárcere. De outra forma, conforme consignado na decisão 

que decretou a prisão preventiva, no caso em tela entendo que nenhuma 

medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação 

diante da conduta praticada e da natureza deste delito. Com efeito, 

presentes, portanto, os pressupostos (CPP, art. 312, parte final) quanto as 

circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (CPP, art. 312, primeira 

parte), impõe-se a manutenção da prisão cautelar dos requerentes. 

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica do acusado desde 

a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da 

substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões 

para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de 

MARCOS RODRIGO DA SILVA. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 14 de 

dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32722 Nr: 72-28.2010.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393/MT, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araújo Junior 

- OAB:6824 MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858-A

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes para apresentar 

memoriais finais, no prazo comum de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50796 Nr: 164-98.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO COMPAGNONI, NELSA COMPAGNONI, 

MARA ROZANDA COMPAGNONI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, MONICA 

TEODORO DA SILVA, ODENIR TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11.047/MT, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 Nos termos da decisão de fls. 137, intimo as partes que apresentem 

memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31491 Nr: 133-54.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO CHAPADA COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mezaque Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 05 dias, conforme determinação de fls. 232.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50514 Nr: 780-10.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Baumgarten

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15270

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para querendo, 

apresentar quesitos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71395 Nr: 2272-27.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU PFEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5.425-B, Fernanda Gavioli 

Fachini - OAB:11.032-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089/O, 

Mateus Menegon - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51276 Nr: 622-18.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ HERMANN, Cpf: 21344736904, Rg: 

1.412.695, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/07/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ HERMANN, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Multa administrativa pela não 

vacinação de animais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2711/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/07/2013

 - Valor Total: R$1.158,25 - Valor Atualizado: R$1.158,25 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Feito em ordem.Ressai dos autos 

pedido de citação por edital (fls. 39), porém, verifico que não se 

esgotaram todas as diligências a fim de localizar o endereço do 

executado.Assim, DETERMINO a busca de endereço do executado JOSÉ 

HERMANN, nos sistemas de convênio do e. TJMT– SIEL – INFOJUD – 

BACENJUD – RENAJUD - INFOSEG. Aportando aos autos endereço 

diferente daquele declinado pela parte exequente, proceda-se a tentativa 

de citação por AR e se infrutífera, proceda-se com a citação 

pessoal.Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de 

endereço, determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 256, II do CPC.Decorrido o prazo sem 

resposta, desde já nomeio como curadora especial, para a defesa dos 

interesses do executado, a i. Dra. Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT 

16.214), devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias.Escoado o prazo, intime-se a parte exequente, para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 15 de setembro de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71314 Nr: 2235-97.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca da decisão abaixo colacionada:

Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requente (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-o de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 15:30 HORAS, a ser realizado pela 

conciliadora deste Juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, 

§ 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.
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Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-19.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE UEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) reclamado(a)(s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência a ser realizada no dia 14/02/2019, às 15:00 horas 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Fica advertida a parte requerente que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-54.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMUS VALDEMIRO BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - RS97790 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a inicial. Cite(m)-se e notifique(m)-se o(a)(s) 

reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação (cópia anexa), bem como 

para que compareça(m) perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, em audiência a ser realizada no dia 21/02/2019 às 14:00 

horas, advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) 

lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como 

verdadeiras as alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 

18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Conste-se ainda no mandado que a 

citação poderá ser feita nos moldes do Enunciado n.º 5 do FONAJE. Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69464 Nr: 638-77.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto pelo Ministério Público de 

Mato Grosso, em desfavor do Município de Novo São Joaquim/MT.

Em termos de prosseguimento do feito, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 14 de MARÇO de 2019, às 15h00min (MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 2162 Nr: 1-19.1998.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M MIRANDA DE ANDRADE PANIFICADORA, 

MARINA MIRANDA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15260/O

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os valores bloqueados às folhas 139, sob pena de desbloqueio, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão dos feitos, 

nos termos do art. 40 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 550-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o INSS ter apresentado o cálculo para cumprimento de 

sentença às fls. 52/55, a requerente informou que aquele deixou de 

implantar o benefício, portanto, INTIME-SE o requerido, para, no prazo de 

10 (dez) dias, providenciar a implantação do benefício concedido à 

requerente por sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais) mensais até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 530-38.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

15h30min (horário de Cuiabá-MT), na qual se procederá com a inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), 

nesta ordem realizando-se, ao final, os interrogatórios do réu.

Intimem-se as testemunhas e as partes.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80154 Nr: 858-94.2018.811.0106
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 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGAF, MFdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando o pedido de justiça gratuita, 

bem como pelos documentos acarreados aos autos e elementos descritos 

na inicial, denota-se que a parte autora não possui capacidade financeira 

para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio 

sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no 

art igo 98, do Código Processo Civ i l .AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOConsiderando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 14 de MARÇO de 2019, às 13h15min 

(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDOO requerido deverá ser citado acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78132 Nr: 1007-27.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC, condenando o Requerido a pagar a Sra. Maria Terezinha 

Fernandes de Oliveira o benefício previdenciário de Aposentadoria por 

Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente, 

28.05.2013 – fl. 47 e 64-verso, nos termos do art. 43 e 44 da Lei n. 

8213/91. Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de 

urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício; sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A 

correção monetária, desde cada vencimento, pelo INPC, nos termos do art. 

41-A na Lei n. 8.213 /91; nos termos do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria 

do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos 

Repetitivos, a Primeira Seção do STJ.Os juros moratórios serão calculados 

de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a 

partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a 

citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 

1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir 

de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703 , de 

07.08.2012, e legislação superveniente. Isento o INSS das custas judiciais, 

em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.Sentença não sujeita ao Reexame Necessário, nos termos do art. 

496, §3°, I, do CPC.Publique. Registre. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69462 Nr: 636-10.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivan Santana da Silva, Vilma Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Augusto Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilvan da Silva Maia - OAB:GO 

14564, Roberto Cysneiros do Rêgo Lima - OAB:GO/26.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 Diante do exposto, HOMOLOGO os laudos apresentados às fls. 421/426 e 

571/600.Assim, em termos de prosseguimento do feito, verifico ser 

necessária a realização de audiência de instrução, DESIGNO AUDIÊNCIA 

de instrução para o dia 28 de março de 2019, às 13h30min (horário de 

Cuiabá/MT).INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 dias, 

apresentem o rol de testemunhas que pretendem inquirir, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, atentando-se para o disposto no §6°, do mesmo 

artigo. Salientando-se que cabem aos advogados a intimação das 

testemunhas por si arroladas, nos termos do art. 455 do CPC.Ademais, no 

mesmo prazo do parágrafo anterior, as partes deverão manifestar se têm 

interesse no DEPOIMENTO PESSOAL da outra parte, a fim de que possa 

ser realizada a intimação pessoal, nos termos do art. 385, §1°, do CPC; 

SOB PENA DE PRECLUSÃO.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.À secretaria, para providências.Novo São Joaquim/MT, 14 de 

dezembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 48-66.2011.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Augusto Jordão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivan Santana da Silva, Vilma Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilvan da Silva Maia - 

OAB:GO 14564

 Ante o exposto, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, corrigir o 

valor atribuído à causa e recolher as custas complementares, tendo por 

base a estimativa econômica perseguida na lide, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.Expirado o prazo, voltem-me os autos 

conclusos.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67044 Nr: 320-74.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S/A, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:17362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Cláudio Manoel Sival Bega - OAB:PR/38.266, 

Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edwin Lindbeck Mathias - 
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OAB:PR/41.345, Fabíola Carlim Araujo Alarcão - OAB:PR/43.104, 

Izabella Romero Pacheco - OAB:PR/64.531, Jaime Rafael Alarcão - 

OAB:PR/44.118, Luciana Sbrissia e Silva Bega - OAB:PR/39.240, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/MT, Rodrigo Luiz 

Stall - OAB:PR/52.396, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER - OAB:4676

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª DANITIELI 

MARINGOLO LEMOS SILVA - OAB:17362/O, para apresentar Impugnação 

às contestações em Ref: 29/34/35 e 37, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1632-90.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Paulo Roberto de Carvalho, Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de Emissão de Posse já expedido em 

10/12/2018, emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o endereço na Planilha de 

Zoneamento, comunico que seja contactado a Central de Mandado desta 

Comarca, para dirimir as dúvidas, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 2766-50.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Tinan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o 

endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a 

Central de Mandados desta Comarca, para dirimir as dúvidas, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1300-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lady Nathielly Teixeira de Carvalho, Vanessa 

Nogueira da Silva, Vania Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:14328/E, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA(S) DENUNCIADA(S), para que no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais Escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 2574-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DO(S) DENUNCIADO(S), para que no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais Escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1261-24.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª Gabriela Pereira 

Costa - OAB:MT/21425, para apresentar Impugnação à contestação em 

Ref: 37, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67810 Nr: 629-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 RELATÓRIO - Artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal.Vistos 

etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial de nº 30/2018/DP, 

ofereceu denúncia contra MARCIO SANDRO DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa 

da ofendida) e VI (contra a mulher por razões do artigo 121, §2º, incisos I 

(motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI 

(contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c §2°-A, 

inciso I (violência doméstica) todos do Código Penal, com observância das 

Leis n.º 8.072/1990 e n.º 11.340/2006, o artigo 472, parágrafo único, do 

Código de Processo.Portanto, não verifico qualquer necessidade de 

suspensão da sessão para, em sala secreta, os jurados analisarem 

documentos constantes nos autos e ouvir os depoimentos das 

testemunhas colhidas na instrução processual, pelo que, 

INDEFIRO-O.Requisite-se folha e certidão de antecedentes criminais do 

pronunciado.Designo a Sessão de Julgamento para o dia 22 de fevereiro 

de 2019, às 09h00min, devendo o acusado ser intimado da data da 

Sessão de Julgamento, bem como os jurados, as testemunhas arroladas e 

o Ministério Público.Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, 

bem como o acusado, para comparecerem a audiência 

designada.Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa 

(Mata Grande) de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do 

acusado ao Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que a 

mesma compareça a sessão de julgamento do tribunal do júri. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Proceda-se as intimações necessárias para 

o cumprimento do referido ato.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 14 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 2275-77.2017.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliadne Bezerra Lima Felberk 

de Almeida - OAB:RO/3655, Gabriela Pereira Costa - OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Embora o art. 87, do CPC, estabeleça que a modificação do estado de fato 
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não tem o condão de alterar a competência, a qual é fixada no momento 

em que a ação é proposta, deve tal norma ser interpretada em 

consonância com o fim social a que se dirige e visando ao bem comum, 

nos termos do art. 5º, da Lei de introdução ao Código Civil, mormente 

quando se trata de interesse de menor, cuja solução posterga-se há mais 

de 06 anos na justiça, sendo absolutamente aplicável à espécie o 

regramento do ECA, art. 147, inciso II. Assim, residindo o autor da 

investigação de paternidade em Comarca distinta daquela em que propôs a 

inicial, correta se mostra a transferência da ação para ser processada e 

julgada no juízo onde se localiza o novo endereço, em homenagem aos 

princípios constitucionais do acesso ao judiciário, da proporcionalidade e 

da dignidade humana e, ainda, em oposição ao puro formalismo jurídico 

processual, que determina a aplicação descontextualizada do art. 87, do 

CPC. (TJMT; CC 86182/2012; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Marilsen 

Andrade Addário; Julg. 18/02/2013; DJMT 18/03/2013; Pág. 16).”Por tudo 

exposto, com fulcro no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, DECLINO a competência e determino a remessa destes 

autos a uma das Varas de Família da Comarca de Ji-Paraná/RO, para 

regular processamento e julgamento deste feito.Intime-se a parte autora da 

presente decisão, após o transcurso do prazo para recurso, remetam-se 

os presente autos à Comarca de Ji-Paraná/RO.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 14 de dezembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72111 Nr: 2351-67.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19177/O

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, 

inciso I e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva e a substituição pela prisão domiciliar 

formulado pela defesa do denunciado Gesulino Pinheiro da Costa, 

mantendo a prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.Ademais, 

quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do 

denunciado, informe-se a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, quanto a 

doença que lhe acomete.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 14 de dezembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73448 Nr: 2861-80.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdC, KRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito de prisão, interposta 

por KAWAN REZENDE SANTOS, neste ato representado por sua genitora 

Simone Rezende da Conceição, em face de VALDIONES ALVES DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Afirma o exequente que o executado não tem cumprido os termos do 

acordo homologado em processo de código nº 40461, deixando de pagar 

os alimentos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 

2018, estando inadimplente.

Por tais razões, requer a parte exequente a decretação da prisão civil do 

executado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Concedo à requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

 Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protesto de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Pedra Preta-MT, 14 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73407 Nr: 2842-74.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSL, AJdSR, ACdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito de prisão, interposta 

por ANNA JULIA DE SOUZA RODRIGUES, neste ato representado por sua 

genitora Marciana de Souza Lima, em face de VINNICIUS NATHAN 

RODRIGUES COSTA, devidamente qualificados nos autos.

Afirma o exequente que o executado não tem cumprido os termos do 

acordo homologado em processo de código nº 47969, deixando de pagar 

os alimentos referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 

2018, estando inadimplente.

Por tais razões, requer a parte exequente a decretação da prisão civil do 

executado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Concedo à requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

 Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protesto de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

Pedra Preta-MT, 13 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12753 Nr: 770-03.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 
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manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 413-67.2000.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Damacena, Valter Damacena, Edilson Damacena, 

Mark Luiz Damaceno, Valdir Damacena, Dayane Fernandes Munis 

Damacena, Andressa Karla Teixeira., Heleni Pereira de Oliveira, LdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hozana de Farias Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - OAB:5847, 

Geremias Genoud Júnior - OAB:12.387, Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2503 Nr: 50-80.2000.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Hozana de Farias Damacena, Valter 

Damacena, Ivanilda Alves de Menezes Damacena, Edson Damacena, Mark 

Luiz Damaceno, Valdir Damacena, Andressa Karla Teixeira., Heleni Pereira 

de Oliveira, Dayane Fernandes Munis Damacena, LdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - OAB:5847, 

Geremias Genoud Júnior - OAB:12.387, Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18650 Nr: 1615-30.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kaazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A, LoiseRainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 501-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, no valor de R$ 352,80 (trezentos e cinquenta e 

dois reais e oitenta centavos) mais R$ 54,90 ( cinquenta e quatro reais e 

noventa centavos) de Tabela O . A ser depositada na Conta Corrente nº 

17.771-7, Agência 2423-6 - Banco do Brasil S/A - Pedra Preta/MT, 

devendo o comprovante ser encaminhado aos autos para posterior 

juntada, salientando que não será aceito comprovante de entrega de 

envelope em caixa eletrônico. A referida intimação se faz necessária em 

razão de que foi depositado somente a importância de R$ 12,66 (doze 

reais e sessenta e seis centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 1540-54.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERRS, AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Deivison Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:, 

Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

fls.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42150 Nr: 412-28.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdFTM, HdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42597 Nr: 853-09.2013.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uildima Sperber Baia Baesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Bandura Borodiak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 Nos termos da legislação vigente Artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41426 Nr: 1172-11.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciel Furtado Marim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Cia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Rogerio Neves de 

Souza - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dal Bosco - OAB:1405 - 

OAB/RS, Gustavo Dal Bosco - OAB:18673-A MT, Rafael Furtado 

Ayres - OAB:OAB/DF 17.380

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca do comprovante de pagamento, conforme 

petição de fls. 158/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10410 Nr: 1384-76.2005.811.0022
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial, Ind. e Agrop. de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, Natasha Maria Teixeira - OAB:7933-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito, 

intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

fl. 255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6544 Nr: 700-88.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Proc. Federal - OAB:3.833/MT

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando para que no prazo de 05 (cinco)dias manifeste nos autos, 

conforme determinado no despacho de fls. 292 e verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41187 Nr: 936-59.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cordeiro Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20131 Nr: 1408-94.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dirce da Silva Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste acerca da juntada do laudo pericial de fls. 153/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 594-77.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação de fls. 115/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43068 Nr: 1305-19.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Valério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT

 Nos termos da legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono o feito 

intimando os patronos das partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71484 Nr: 2103-04.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floripes Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Luzia Stella Muniz - 

OAB MT/4273/B, para que apresente aos autos a Impugnação à 

Contestação de Ref: 10, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 786-88.2006.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Candida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Noda Kihara, Maria da Glória Parente 

Kihara, Eduardo Noda Kihara, Jussara Maria Uchino Kihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Roberto Noda Kihara Filho - OAB:10816-B

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA Drª Katherine Nunes de 

Souza Crivellaro, para que apresente aos autos as Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls 198/211, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEAO ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA CARLA LOTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000028-72.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 21.360,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CAMILA LEAO ARRUDA 

FERREIRA Endereço: Rodovia C, 04, Quadra 07, Cohab I, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DAIANA CARLA LOTTI 

Endereço: Rua B, 04, Cohab II, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo legal apresente as contrarrazões ao recurso inominado. PEDRA 

PRETA, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 8-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vilma Lira Nogueira Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Aparecida Trindade Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE QUERELADA Dr.Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, para apresentar as alegações finais 

escritos, no prazo da lei.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166476 Nr: 6211-58.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacy de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste sentido decide o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA POSSE E INTERDITO 

PROIBITÓRIO SOBRE O MESMO IMÓVEL. CONEXÃO VERIFICADA. PERIGO 

DE OCORRÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. O art. 55, do NCPC, dispõe que se reputam conexas duas ou 

mais demandas, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. A 

reunião dos processos, porém, torna-se obrigatória quando houver perigo 

de decisões contraditórias. Isso porque a razão de ser da reunião das 

demandas é exatamente evitar decisões conflitantes. Não é, portanto, a 

simples e mera afinidade jurídica entre causas distintas que estabelece o 

fenômeno processual da conexão, mas uma evidente e clara identidade 

entre o objeto de ambas as ações, cujas demandas não podem 

permanecer afastadas, gerando, em tese, a possibilidade de decisões 

antagônicas. In casu, verifica-se a existência de conexão entre as ações 

de manutenção na posse e interdito proibitório sobre o mesmo bem. Ab 

initio, certo é que ambas as demandas apresentam identidade de causa de 

pedir e pedido remotos: a posse sobre o imóvel. Outrossim, resta evidente 

o risco de decisões contraditórias, uma vez que a proteção possessória 

do bem deve ser uniforme. Não por outra razão, o NCPC passou a prever 

expressamente essa hipótese como conexa, ex vi art. 55, caput e § 3º. 

Recurso desprovido.(TJ-RJ - AI: 00173117220188190000 RIO DE JANEIRO 

BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)” Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 54 e artigo 55 §3º do NCPC, DECLINO da competência para 

processar e julgar este feito à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. 

REMETAM-SE os autos àquela Comarca com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61857 Nr: 1931-25.2010.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariah Arges Oliva Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Oliva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a juntada dos termos de anuência das herdeiras do 

inventarido, sendo elas, Norma Arges Oliva, Rubia Regina Oliva Lopes, 

Karina Salomé Oliva, Bruna Oliva Ferrari e Mariah Arges Oliva Ferrari, 

cumprindo o requisito exigido pelo art. 619 do CPC.

Considerando que as herdeiras concordaram com a atividade de 

recuperação ambiental, onde verifica-se que não há grave risco de 

prejuízo ao espólio, DEFIRO o pedido para o fim de autorizar a 

formalização do contrato de prestação de serviços entre o Espólio de 

Osiris Oliva e a CIA de Processamento Mineral e Participação S/A (CPM), 

devendo o mesmo ser formalizado pela inventariante nos termos do art. 

618 do CPC, ficando a mesma advertida da sua obrigação prevista no art. 

618, II e VII do CPC (II administrar o espólio, velando-lhe os bens com a 

mesma diligência que teria se seus fossem e VII - prestar contas de sua 

gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar) .

Intime-se a inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115499 Nr: 3105-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Augusto Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odila Marques de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Lorena Maria 

Pereira Gaíva - OAB:19.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Neste sentido manifestou-se o E. Superior Tribunal de Justiça em julgado 

recente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO 

ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 

INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 283/STF. ADJUDICAÇÃO DE BEM 

PENHORADO. CONCORRÊNCIA DE CREDORES. PREFERÊNCIA 

OBSERVADA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. 

As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento 

da decisão agravada. 2. Ante a deficiência na motivação e a ausência de 

impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido, aplica-se, por 

analogia, o óbice da Súmula nº 283, do STF. 3. Não cabe, em recurso 

especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. "O 

direito do exequente adjudicar o bem está condicionado à inexistência de 

outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre 

no caso em apreço, visto que há interessados com crédito preferencial ao 

da recorrente, conforme consignado no acórdão impugnado" (REsp 

1360436/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
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24/5/2016, DJe 31/5/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 976863 SP 2016/0231889-3, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)” Por todo o exposto, 

INDEFIRO o pedido de Adjudicação. INTIME-SE a parte Autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE 

a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da presente decisão. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70818 Nr: 1463-27.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inocência da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Cristhiane 

Gaiva Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329, José 

Antônio Saldanha Pompeu Cardos - OAB:21046/MT, Roberto 

Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaine Feijó Macedo - 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 251-97.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José dos Santos Neto, Alaerce José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Pereira da Silva, Silvina Gonçalves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, João Vicente Montano Scaravelli - 

OAB:3933-MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 Intimar as partes da juntada de acórdão de ref.226

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121930 Nr: 1492-04.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Educação Fisica do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ioní Ferreira Castro - 

OAB:4.298-B/MT, José Carlos Formiga Júnior - OAB:5645/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78885 Nr: 1135-63.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14305/MT, Elimari Cunha Fontes 

- OAB:18329, Fernanda de David Pinto - OAB:22048, Jose Antonio . 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81711 Nr: 1835-39.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldina Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUTA R. N. DE SOUZA - 

OAB:

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78558 Nr: 1016-05.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163199 Nr: 5308-23.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MAILTON BEZERRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da juntada de ref.10

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35105 Nr: 1832-26.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestarem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31973 Nr: 1102-15.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Izabel Prado de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Educon - Sociedade de Educação Continuada 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Arruda - 

OAB:80253-PR

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 
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manifestarem.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001458-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (ORDENADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001458-45.2018.8.11.0059. 

ORDENANTE: IRAMAIA ROSANA MANTELLI PEZATTI MARQUES 

ORDENADO: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE Trata-se de Carta de 

Ordem oriunda da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 

Justiça do Estado Mato Grosso – TJMT, a fim de proceder a intimação do 

Município de Canabrava do Norte/MT, na pessoa do seu representante 

legal. Cumpra-se com URGÊNCIA conforme determinado. Após, 

devolva-se a instância superior com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001456-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Idelfonso de Carvalho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001456-75.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS DA CONCEICAO REQUERIDO: PEDRO 

IDELFONSO DE CARVALHO Cumpra-se conforme deprecado. Após, 

devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001457-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIR ROSA DE FREITA CALDAS OAB - TO1047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SOUSA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001457-60.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: FUNDACAO UNIRG REQUERIDO: LUANA SOUSA REIS 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001457-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIR ROSA DE FREITA CALDAS OAB - TO1047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SOUSA REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001440-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001440-24.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ALIMENTOS SANTA CLARA LTDA - ME 

Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para 

providenciar o necessário ao cumprimento do ato. Nada sendo 

providenciado, devolva-se a missiva com as homenagens e as baixas 

necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE SALES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000279-76.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA AMELIA DE SALES CARDOSO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação de aposentadoria por 

idade rural proposta por MARIA AMÉLIA DE SALES em desfavor do INSS, 

ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a emenda a inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que parte autora juntasse 

comprovante de endereço, sob pena de extinção. O prazo supra 

transcorreu “in albis”, conforme certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

autoriza o indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, 

sendo prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de 

demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora não atendeu a 

determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não 

apresentou comprovante de endereço e sequer justificativa plausível para 

não tê-lo feito. Assim, considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Custas pela requerente. 

Esse valor só poderá ser cobrado se houver comprovação da 

modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos 

contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários porque não houve citação. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JURANESIO REGINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000758-69.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JURANESIO REGINALDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 
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previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação. Em 

seguida, a parte autora, apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2019, às 12h45mim 

(horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as 

partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000269-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora, 

apresentou impugnação. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

tempo de efetivo exercício de atividade rural no período de carência 

exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

12H30MIM (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001046-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA INÁCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001046-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA REQUERIDO: 

EVANGELISTA INÁCIO DOS SANTOS Visando a solução consensual da 

lide, defiro o pedido retro. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o 

requerido e intime-se a requerente para a audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, às 13h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Expeça-se o necessário para realização 

da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000656-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ANNE GISELLE DIAS BORGES OAB - 010.224.531-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000656-47.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NATALIA BERNARDES DIAS REPRESENTANTE: ANNE GISELLE 

DIAS BORGES RÉU: WILSON LUIZ BERNARDES Defiro o pedido retro. 

Assim sendo, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 17h30min (horário oficial de MT). Atente-se para o endereço do 

requerido, fornecido na petição retro. Conste no mandado as demais 

determinações contidas na decisão inicial. Por fim, oficie-se ao INSS para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhe cópia da CNIS da parte ré. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000449-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR(A))

F. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000449-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAPHAEL BORGES DE SOUZA, FERLA BORGES PEREIRA 

RÉU: GILSON GERCINO DE SOUZA Trata-se de ação revisional de 

alimentos proposta por R.B.S., menor, neste ato devidamente 

representado por sua genitora, FERLA BORGES PEREIRA, em face de 

GILSON GERCINO DE SOUZA, todos devidamente qualificados. Durante a 

audiência de conciliação, as partes transacionaram sobre o objeto do 

litígio. É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Cada parte arcará com os honorários dos 

seus respectivos advogados. Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000449-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. S. (AUTOR(A))

F. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000449-48.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RAPHAEL BORGES DE SOUZA, FERLA BORGES PEREIRA 

RÉU: GILSON GERCINO DE SOUZA Trata-se de ação revisional de 

alimentos proposta por R.B.S., menor, neste ato devidamente 

representado por sua genitora, FERLA BORGES PEREIRA, em face de 

GILSON GERCINO DE SOUZA, todos devidamente qualificados. Durante a 

audiência de conciliação, as partes transacionaram sobre o objeto do 

litígio. É o relatório. Decido. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas. Esses valores só poderão ser cobrados se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 
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termos do art. 98, §3º, do NCPC. Cada parte arcará com os honorários dos 

seus respectivos advogados. Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68640 Nr: 2721-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada, para no 

prazo legal, apresentar manifestação nos autos e ficou inerte em sua 

obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JURANESIO REGINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000758-69.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JURANESIO REGINALDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação 

previdenciária em que a parte autora pleiteia a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural em face do INSS, ambos já qualificados nos 

autos. Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação. Em 

seguida, a parte autora, apresentou impugnação. Vieram-se os autos 

conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes 

de análise, declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2019, às 12h45mim 

(horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 dias para as 

partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000917-12.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000269-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NOVAIR CUSTODIO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora, 

apresentou impugnação. Vieram-se os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do 

tempo de efetivo exercício de atividade rural no período de carência 

exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal conforme 

requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do 

dia, da hora e local da audiência designada. DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 23 DE ABRIL DE 2019, ÀS 

12H30MIM (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001046-17.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA INÁCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001046-17.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA VALDIRENE DE JESUS SILVA REQUERIDO: 

EVANGELISTA INÁCIO DOS SANTOS Visando a solução consensual da 

lide, defiro o pedido retro. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o 

requerido e intime-se a requerente para a audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, às 13h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Expeça-se o necessário para realização 

da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE SALES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000279-76.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA AMELIA DE SALES CARDOSO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de ação de aposentadoria por 

idade rural proposta por MARIA AMÉLIA DE SALES em desfavor do INSS, 

ambos já qualificados nos autos. Foi determinado a emenda a inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que parte autora juntasse 

comprovante de endereço, sob pena de extinção. O prazo supra 

transcorreu “in albis”, conforme certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

autoriza o indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, 

sendo prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de 

demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, 

apesar de devidamente intimada, a parte autora não atendeu a 

determinação judicial de emenda da inicial no prazo legal, ou seja, não 

apresentou comprovante de endereço e sequer justificativa plausível para 

não tê-lo feito. Assim, considerando a inércia da parte autora, indefiro a 

inicial e determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do 

NCPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Custas pela requerente. 

Esse valor só poderá ser cobrado se houver comprovação da 

modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos 

contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, 

§3º, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários porque não houve citação. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000190-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVONETE DA SILVA SCHWAZ (REQUERENTE)

RAFAEL PATRICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000190-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: RAFAEL PATRICIO DA SILVA, DIVONETE DA SILVA 

SCHWAZ Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com pedido de guarda e alimentos, proposta por 

RAFAEL PATRÍCIO DA SILVA e DIVONETE DA SILVA CHWAZ, já 

devidamente qualificados. Considerando que as partes estão de acordo, 

conforme se extrai da petição inicial e o feito envolve interesse de menor, 

foi determinado a intimação do Parquet, o qual pugnou pela homologação 

do acordo entabulado entre as partes. É o relatório. Decido. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento de custas. Esses 

valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação 

no estado econômico do vencido no prazo de até cinco anos contados do 

trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Sem honorários. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78531 Nr: 2026-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA GOUVEIA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Ribeiro Rigon - 

OAB:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO 

BRADESCO em face de POLIANA GOUVEIA MACEDO.

Em manifestação acostada aos autos (referência 36), o Autor declarou: “ 

que as partes transigiram extrajudialmente, sendo que a parte requerida 

pagou o valor de R$5000.00 (cinco mil reais) para o contrato 100995991, 

objeto da lide, motivo pelo qual requer a EXTINÇAO do feito em caráter de 

urgência, nos termos do artigo 485, VIII, CPC, incluindo custas na forma 

pro rata, posterior arquivamento e cancelamento das anotações junto ao 

Distribuidor da Comarca.Por fim, requer seja procedido o IMEDIATO 

cancelamento da restrição RENAJUD, no registro do veículo, objeto da 

presente demanda”.

DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Determino ainda que seja retirada a constrição no veículo através do 

RENAJUD.

 Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Porto Alegre do Norte, 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 5864-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS, AAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogério de Souza 

Sant'Anna Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citado por edital, a parte requerida deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para 

apresentação de defesa, razão pela qual os autos foram remetidos à 

Defensoria Pública como curadora especial do réu, tendo sido 

apresentada contestação por negativa geral.

Decido.

Embora o curador especial tenha apresentado contestação por negativa 

geral e, na resposta apresentada, constar também protesto para que seja 

invertido o ônus probatório, o acolhimento do pedido para inverter ônus 

probatório mostra-se inviável.

Isso porque o mero fato de ser apresentada reposta por negativa geral 

não implica inversão do ônus da prova, pois a negativa geral tem a função 

apenas de evitar as consequências danosas da revelia, mas não carrega, 

por si só, o efeito de prova pré-constituída. Isso implica que, apesar de o 

curador ter a prerrogativa de defesa por negativa geral, ainda lhe resta o 

ônus probatório quanto ao mérito da pretensão deduzida.

Nesse trilhar, se a defesa por negativa geral tem a função de impedir o 

reconhecimento da revelia porque tem o mesmo efeito da impugnação 

específica, a distribuição do ônus da prova ainda está regida pelo regime 

jurídico do direito discutido nos autos.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que as partes, primeiro o autor e, 

depois, a ré, manifestar-se quanto ao interesse na produção de outras 

provas, especificando detalhadamente os fatos quanto aos quais desejam 

provar, esclarecendo que, quanto à prova técnica, deverão formular 

quesitos e apresentar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77731 Nr: 1514-32.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora 

promoveu o levantamento dos alvarás de valores.

Ante o exposto, considerando o lapso temporal decorrido desde o evento 

supramencionado sem nenhuma manifestação do exequente, bem assim 

tendo em vista que o objeto da demanda foi atingido, determino a remessa 

dos autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 30 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRICIOS LTDA contra NIVALDO VIEIRA 

AMORIM.

Tentada a citação das herdeiras do requerido e apreensão do bem, o 

Oficial de Justiça informou nos autos que não logrou êxito na citação.

Instado a se manifestar, o autor requereu nova citação no endereço: 

SEBASTIAO PEREIRA,663 SETOR BURITIS, , PORTO ALEGRE DO 

NORTE/MT Cep: 78655000.

 Dessa forma, determino:

Expedição de mandado de citação às herdeiras TELMA DOS SANTOS 

TENORIO DE »MORIM, TAINARA SILVA AMORIM,NYLESSA TENORIO DE 

AMORIM e ROSANY SILVA DE AMORIM no endereço declinado.

Apresentada resposta ou decorrido ‘in albis’ o prazo para manifestação da 

parte requerida, intime-se a parte autora para que se manifeste em 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 2753-42.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Cumpra a Secretaria deste Juízo o segundo parágrafo da decisão posta 

na referência 80.

Ademais, consta nos autos que a parte autora apresentou recurso de 

apelação. Fixo prazo de até de 15 dias para que a parte ré manifeste-se 

quanto ao recurso interposto.

Porto Alegre do Norte/MT, 06 de dezembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1618-58.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO PEREIRA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a interposição de recurso de apelação, a parte apelada apresentou 

as respectivas contrarrazões.

Nesta senda, determino que se expeça o necessário para a imediata 

remessa dos autos à Superior Instância para análise do recurso 

interposto, consignando as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80073 Nr: 3031-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PARREIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Certificado o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou 

com pedido de cumprimento de sentença, apresentando os respectivos 

cálculos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Tendo em vista a concordância do executado com o cálculo apresentado 

pela exequente, acolho a planilha acostada ao feito junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Porto Alegre do Norte/MT, 26 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 2240-74.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laiza Vanessa Masson, Leonardo Mateus 

Borges, L. M. Borges Promoções e Eventos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos – referência 33 - foi proferida sentença, oportunidade em 

que foram julgados procedentes os pedidos contidos na exordial, bem 

como foi fixada condenação dos requeridos ao pagamento de multa no 

valor de 10 (dez) salários mínimos.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, sobreveio manifestação do 

Ministério Público para fins de execução de sentença, cujo montante 

equivale a R$ 9.540,00 (10 salários mínimos – R$ 954,00).

DECIDO.

Nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada por do DJe para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

supra, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Porto Alegre do Norte/MT, 29 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40959 Nr: 682-72.2012.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deybisson Castro Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos pedidos aparentemente coflitantes (folhas 59/61 e 64), 

esclareça a aprte exequente como pretende prosseguir com a execução 

do julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48824 Nr: 4569-30.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Brito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 Autos n. 569-30.2013.811.0059 (código 48824)

Aqui se tem embargos de terceiro.

Em sentença contida às folhas 42 e 43 foram julgados improcedentes os 

referidos embargos, restando consignado o pagamento de honorários em 

favor do advogado do embargado no percentual de 10% (dez por cento) 

do valor da causa e eventuais despesas devidamente comprovadas nos 

autos. .

Em petição, a causídica requereu cumprimento da sentença prolatada, 

acostando planilha atualizada do débito.

Isto posto, determino que se intime o ora executado, por meio de seu 

advogado, pelo DJe, para que pague o débito ou apresente impugnação, 

nos termos do artigo 523 e 525 do Código de Processo Civil.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52947 Nr: 2503-43.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rodrigues de Araújo, vulgo "Wilson 

Saraiva"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação proposta por Banco Bradesco S/A. em face de Wilson 

Rodrigues de Araújo em que se buscou o pagamento de montante relativo 

a título executivo denominado Cédula de Crédito Bancário.

A autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a última 

parcela venceu em 16 de junho de 2013.

Mas, na petição inicial, pediu o pagamento da totalidade da dívida porque 

considerou as parcelas que se venceriam depois de 16 de junho de 2013, 

também teriam vencido antecipadamente.

Foi tentada a citação por diversas vezes e, em várias ocasiões, restou-se 

frustrado o ato, em razão de ser desconhecido o paradeiro do devedor.

 Decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.

A ação foi proposta em 16 de julho de 2014, buscando o pagamento da 

totalidade da dívida e, portanto, data esta que deve ser levada em conta 

para cálculo do prazo prescricional.

Contudo, até 14 de maio de 2018, não havia ocorrido a citação da parte ré.

 A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

de crédito bancário.

No caso presente, a exigibilidade da totalidade da dívida se deu 16 de julho 

de 2014, data da propositura da ação, e, considerando que a parte autora 

não logrou a citação válida da parte ré a tempo, não se operou a 

interrupção da prescrição e, por isso, tendo decorrido mais de 3 (três) 

anos desde o vencimento da dívida, reconhece-se a prescrição.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Autorizo o levantamento de quaisquer constrições e bloqueios 

eventualmente demonstrados nos autos.

Sem custas e sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44731 Nr: 627-87.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Otávio Brauna "Dola"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão contida na folha 129,determino que o Sr. Gestor 

cumpra as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 110-14.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Jose Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Intime-se a parte embargante para apresentar contrarazões de apelação, 

nos termos do artigo 1001, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 809-05.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO REGINALDO DE FREITAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DALILA LOFFLER DE 

SOUZA - OAB:274699

 Mantenham-se os autos conclusos.

Expeça-se carta precatória para o Juízo da Comarca de São Paulo para 

oitiva das testemunhas arroladas na Ref.56.

Aguarda-se a juntada do substabelecimento do advogado nomeado para o 

ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 3596-07.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELYTHON COSTA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES LTDA, SPE ARCO IRIS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURY MARCELO FURTADO - 

OAB:22835

 Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo primeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 6201 Nr: 526-31.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Amâncio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, tendo em vista a concordância do executado com o cálculo 

apresentado pela exequente (folha 143), acolho a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença (folhas 138 verso e 

139), devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, 

§ 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Porto Alegre do Norte/MT, 04 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8349 Nr: 646-40.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 472-94.2007.811.0059 (código 8349)

Citado para manifestar-se quanto ao pedido de habilitação de herdeiros da 

parte autora. Mas, o réu decidiu deixar de manifestar-se quanto aos fatos 

alegados pelos herdeiros, passando apenas a apresentar argumentos 

genéricos extraídos de lei ou doutrina jurídica.

Por isso, defiro a habilitação pretendida e determino a remessa dos autos 

à Distribuição para substituição do polo ativo pelas pessoas indicadas não 

verso da folha 237.

Ademais, consta que o réu já foi citado quanto à pretensão executiva, 

tendo lhe sido oportunizado defesa quanto ao montante do crédito 

pretendido (folhas 182 e 182-verso), tendo deixado de apresentar 

embargos.

Por isso, determino que sejam praticadas as diligências próprias pra 

requisição do montante em favor dos herdeiros.

Porto Alegre do Norte, 06 de dezembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11603 Nr: 243-03.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Reis Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurita Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Considerando que as partes noticiaram acordo nos autos principais, fixo 

prazo de 15 dias para que esclareçam se remanesce interesse no feito.

Se nada for dito, tornem os autos conclusos considerando a hipótese de 

extinção do feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109833 Nr: 8008-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Andre Sandy Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 24 

de janeiro de 2019, às 08h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109719 Nr: 7950-70.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA COELHO DE SOUZA 

- OAB:23.379, SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - OAB:23379/O

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 
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circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019, às 16h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva retro, 

abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44572 Nr: 2709-41.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogado do teor da certidão da 

oficiala de justiça e manifeste-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43855 Nr: 2345-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sigfrido Albino Erbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou para 16/12/2018, às 14:00 horas no Hospital Municipal 

de Porto dos Gaúchos a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44674 Nr: 2761-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Marcelo Haga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O requerente na pessoa de seus advogados para mnifestar no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6532 Nr: 829-68.2005.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Oliveira Pereira, Angela Benedita Gomes 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Damaceno, José Caetano de Souza, 

Benedito Machado Silva e sua esposa, Sebastião Silvério de Almeida, Eliud 

Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Calixto da Silva Junior - 

OAB:7.570-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Intimo as partes requerentes, através de seu advogado,para que proceda 

ao pagamento das diligências da oficiala de justiça referente ao ato de 

citação dos confinantes, nos moldes do Provimento 07/2017CGJ.Para 

t a n t o ,  o  m e s m o  d e v e  a c e s s a r  o  s i t e 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 2030-12.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Edwirges Nogueira 

Ribeiro - OAB:18.441 OAB/MT, Luiz Henrique Reis da Silva - 

OAB:19.466 OAB/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593-A, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT, Willian Hideki 

Yamamura - OAB:17.564 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22755 Nr: 644-15.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES em face de NEAC MEYER 

ARIGBATSA, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, o exequente noticiou que o executado efetuou o 

pagamento integral do débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Procedo ao DESBLOQUEIO de valores realizado via sistema BACENJUD 

neste feito, conforme documentos ora juntados aos autos.

 Custas remanescentes pelo exequente.

Contem-se as custas finais. Havendo pendência, notifique-se a parte 

exequente para o pagamento. Não havendo o pagamento, cumpra o que 

está determinado nas disposições contidas na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em 

especial nos artigos 573 e seguintes.

 Após transitado em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32267 Nr: 2283-97.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilhermina Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos os presentes autos registrados sob n.º 2283-97.2016.811.0019, 

código 32267.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença proposta por 

Guilhermina Ferreira de Limaem face de Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ante a inércia do executado, mesmo devidamente intimado, foi 

determinada a expedição de RPV, que se encontra acostada nas refs. 91 

e 92.

 O executado comunicou na ref. 98 a quitação da referida RPV.

Na ref. 97 a exequente pugna pela liberação dos valores depositados nos 

autos, sendo o alvará judicial expedido em seu favor na ref. 99.

 É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente (refs. 91 e 92), havendo notícias que o 

pagamento foi efetivado (ref. 98), tem-se como imperioso o 

reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença proposto em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 

pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25807 Nr: 798-96.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:OAB/MT.16.846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, Ronaldo Celani Hipólito do Carmo - OAB:195.889-SP, 

Rubens Gaspar Serra - OAB:OAB/SP. 119.859

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).Custas 

remanescentes pelo executado.Contem-se as custas finais. Havendo 

pendência, notifique-se o executado para o pagamento. Não havendo o 

pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições contidas na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.Sem 

prejuízo, em atenção aos requerimentos de refs. 124 e 126, DEFIRO a 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor de R$ 2.190,42 

(dois mil, cento e noventa reais e quarenta e dois centavos) depositado na 

ref. 105 em favor da exequente, bem como a devolução dos valores 

penhorados “online”, via BACENJUD, no montante de R$ 8.919,11 (oito mil, 

novecentos e dezenove reais e onze centavos), conforme ofício de ref. 

103, em favor da executada, assim, EXPEÇAM-SE os alvarás e em 

seguida seja transferidos os referidos valores nas contas indicadas pelas 

partes nos autos. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se ao arquivo 

com as baixas necessárias e anotações de praxe.Intimem-se, expeça o 

necessário. Às providencias. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40430 Nr: 422-08.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIZAEL RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

65508939172, Rg: 074856-0, Filiação: Manoel Adão Ribeiro da Silva e 

Maria Rosa Cruz, data de nascimento: 03/09/1972, brasileiro(a), natural de 

Rosário Oeste-MT, convivente, trabalhador rural. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 

16.04.2007, com a publicação da sentença condenatória se dando em 

31/10/2016 – extrato processual da ação penal (art. 389 CPP), ou seja, 

transcorrido o prazo superior aos 8 (oito) anos, tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua forma retroativa, 

devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em favor do réu, nos 

termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Isto posto, considerando 

que em relação ao delito pelo qual o rés fora condenado ocorreu o 

advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma 

retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109 e 110, 

§1º do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, 

do citado diploma legal, DECLARO POR SENTENÇA, em consonância com o 

parecer ministerial, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do réu MIZAEL RIBEIRO 

DA SILVA pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

em sua forma retroativa, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais 

efeitos.É de se ressaltar, ainda, que a pena de multa quando for 

alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela 

prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa – CP, art. 

14, II.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença 

absolutória, informando-lhe o número do presente feito (artigo 974 e 1453 

da CNGC).Oficie o Tribunal Regional Eleitoral sobre o cumprimento de 

pena, a teor da Súmula n. 9 do TSE.Ademais, considerando que “na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Caso não haja defensor nomeado, intime-se via edital.Ciência ao 

MPE.Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.P. I. Cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 17 de dezembro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-98.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BERNARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA
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DECISÃO> CONCEDER LIMINAR Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por B.V. FINANCEIRA S.A. 

C.F.I., em desfavor de PAULO BERNARDI, ambos qualificadas nos autos. 

Em síntese, aduz que, que é credora da requerida no valor de R$ 

22.277,71 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um 

centavos), decorrentes do Contrato de Financiamento com Garantia de 

Alienação Fiduciária nº 12039000172960, celebrado entre as partes no dia 

05/08/2016. O requerido ofereceu em garantia fiduciária, o bem descrito 

na inicial, qual seja: 01 (um) veículo “VOLKSWAGEN - VOYAGE 

COMFORTLINE G5 1.6 8V TFLEX 4P (AG) COMPLET - 2010/2011 - PRETA - 

NPI9685 - 9BWDB05UXBT161339 - 267774400.” Narra ainda que a 

requerida deixou de pagar a obrigação a partir do dia 05/07/2018, estando 

assim o título inadimplente, cuja mora fora devidamente comprovada, pela 

notificação acostada aos autos, gerando assim, o direito à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. Por fim, informa que o débito 

atualizado perfaz o montante de R$ 22.293,46 (vinte e dois mil, duzentos e 

noventa e três reais e quarenta e seis centavos). O Contrato está 

regularmente formalizado entre as partes, bem como, a mora comprovada 

pela notificação extrajudicial. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. 

Para que a parte postule a concessão de provimento Liminar é necessário 

que efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser tutelado na 

ação principal e o risco que a demora do provimento jurisdicional poderá 

causar à parte que tenta se socorrer. Os documentos acostados aos 

autos comprovam a legitimidade e interesse da parte autora para propor a 

presente ação, bem como o fumus boni juris e o periculum in mora estes 

últimos, pressupostos essenciais para o deferimento da medida liminar. 

Pois bem, convém deixar consignado que a concessão de liminar, em 

casos que tais, perpassa apenas por uma cognição superficial, para ser 

apreendido pelo Juízo, com os fundamentos e as provas constantes da 

petição inicial, da fumaça do bom direito, assim como do perigo de demora, 

se concedida apenas ao final da lide. Posto isto, verificando estarem 

presentes os requisitos ensejadores da espécie DEFIRO A LIMINAR DE 

BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial expedindo-se o 

competente mandado, com o bem deverão ser entregues os seus 

respectivos documentos, devendo o bem ser depositado em mãos de um 

de seus representantes listados na inicial, que será responsável pelo 

mesmo na qualidade de depositário fiel, conforme requerido pelo autor, 

mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o qual 

deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. INDEFIRO o pedido para 

oficiar o DETRAN para a imediata retirada de quaisquer ônus incidentes 

sobre o bem junto ao REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.), 

OFÍCIO Á SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a 

transferência da propriedade, bem assim para que esta se abstenha á 

cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, uma vez 

que a presente ação trata-se de medida cautelar. Após o cumprimento da 

medida, CITE-SE a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito. Proceda-se ao bloqueio 

de circulação via RENAJUD. Defiro os benefícios do artigo 212, §1º e 2º, 

do Código de Processo Civil, bem como caso seja necessário poderá ser 

requisitada força policial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000198-53.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA RODRIGUES RUFATTO (RÉU)

CARMEN MONTAGNA (RÉU)

CM POTENCIAL AGRONEGOCIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por MASTER MIX 

COMERCIAL LTDA (DISTRIVET) em face de CM POTENCIAL 

AGRONEGOCIOS LTDA (POTENCIAL AGRONEGOCIOS), ambos 

devidamente qualificados nos autos. Ocorre que compulsando os autos 

verifico que a parte autora deixou de recolher as custas processuais, 

tampouco pleiteou pelo deferimento da gratuidade da justiça, bem como 

não comprovou sua hipossuficiência. Destarte, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial com o 

devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-56.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRUTURA PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE POSSUMATO ALCANTARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando a restrição realizada no veículo do executado, impulsiono os 

autos a fim de intimar as partes, via DJe, para conhecimento, bem como 

manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 36/2018 – DFA Dra. Janaína Cristina de Almeida, MMª Juíza 

de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia - 

MT, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a decisão proferida 

nos autos n. 2852-36.2018.811.0017, código 146539.R E S O L V 

E:CONCEDER a servidora THELMA MARIA FURTADO COELHO, Técnica 

Judiciária, matrícula 3022, lotada na Segunda Secretaria desta Comarca, 3 

(três) meses de licença prêmio, referente ao quinquênio 24.04.2013 a 

24.04.2018, nos termos do art. 109, Caput, da Lei Complementar 04/1990, 

condicionado seu usufruto à conveniência do serviço público.Publique-se, 

Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

São Félix do Araguaia, 17 de dezembro de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza de Direito e Diretora do Foro

 

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141785 Nr: 3552-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Ante a ausência do Advogado de Defesa nesta oralidade, o qual 
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justificara sua ausência em petição ainda não juntada aos autos (em razão 

de sua inércia no pagamento da guia de recolhimento), Redesigno a 

presente oralidade para o dia 29 de janeiro de 2019, às 17h00min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias. Intime-se o causídico do Réu para, 

em 02 (dois) dias, providenciar o recolhimento da guia da petição a ser 

juntada nos autos, sob pena de não ser justificada sua ausência nesta 

oralidade. Saem os presentes devidamente intimados. Intimem-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147539 Nr: 3474-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Este Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal desta 

Comarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Costa Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:MT 24731/O

 Com isso, nos termos do artigo 234, §§ 2.º e 3.º, do CPC e artigo 431 da 

CNGC/MT, o causídico, Dr. Jarbas, foi intimado para devolução dos autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e comunicação 

à seção da OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa. Não 

havendo a devolução do processo, após a expiração do prazo fixado, foi 

instaurado o presente incidente de “Cobrança de Autos”, conforme o 

disposto no artigo 433 da CNGC/MT. Vale lembrar, que o princípio da 

cooperação, consagrado no artigo 6.º do CPC, tem como base os 

princípios do devido processo legal e da boa-fé processual. Ora, não 

somente o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. 

Todos aqueles que atuam no processo, inclusive os advogados, têm o 

dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada 

da forma que prescreve a Constituição Federal. O que se constata é que 

houve abuso do direito de vista pessoal dos autos. Assim sendo, não 

atendida a determinação para devolução dos autos no prazo de 03 (três) 

dias, perfeitamente adequado e razoável a aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC. Diante disso, como justa penalidade pela indevida 

retenção do feito, determino a proibição de retirada dos autos da 

Secretaria pelo advogado Dr. Jarbas Costa Batista – OAB/MT 24731/0, 

bem como o pagamento de multa correspondente a metade do salário 

mínimo, nos termos dos artigos 234, § 2.º do CPC e 431 da CNGC/MT , e § 

1.º, 3, do artigo 7.º da Lei 8.906/94. Expeça-se ofício, comunicando à OAB 

subseção local, para providências, conforme artigo 234, § 3.º do CPC, e 

artigo 434 da CNGC/MT.Sem prejuízo, determino a expedição de mandado 

de busca e apreensão, exibição e entrega de autos, sob pena de 

caracterização do crime de sonegação de autos, nos termos do artigo 

434, I, da CNGC/MT. Advirto ainda ao Sr. Gestor para que cumpra o 

disposto nos artigos 435 e 436 da CNGC/MT.Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35657 Nr: 1766-40.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ferreira de Oliveira, Manoel Serpa Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton José de Oliveira, Izaque Santana Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Mario Takatsuka - OAB:43638/SP

 Vistos. Defiro o pleito da autora para o aproveitamento das testemunhas 

ouvidas na audiência de justificação (fls. 45/49), a título de prova 

probatória. Indefiro o pleito de realização de vistoria na área, uma vez que 

deixou de requere-la no momento oportuno, quando instado a se 

manifestar sobre as provas que pretendia produzir, operando-se a 

preclusão (fls. 110). No mais, dou por encerrada a fase instrutória, 

abrindo-se vistas às partes para apresentação de suas alegações finais 

sucessivamente, iniciando-se pela parte autora e, na sequencia, pelos 

requeridos, iniciando-se pela defesa do Sr. Airton José de Oliveira, 

seguindo-se pela defesa do requerido Izaque Santana Leite, pelo prazo 

legal. Em seguida, tornem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença. Saem os presentes pessoalmente intimados. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44934 Nr: 1407-85.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Cristina Pereira dos Santos, ASL, EWSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Welton Lopes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do Fórum, 

lugar público de costume.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44934 Nr: 1407-85.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Cristina Pereira dos Santos, ASL, EWSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Welton Lopes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 45 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL WELTON LOPES SILVA, Cpf: 

00116457171, Rg: 1368047-9, Filiação: Maria Zelma Lopes Cruz, 

brasileiro(a), convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento 

de mérito.II. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, cientificando-se o Ministério Público. IV. Expeça-se o 

necessário.São Félix do Araguaia-MT, 26 de Março de 2018.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 14 de dezembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17926 Nr: 795-60.2009.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Wanderley Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39187 Nr: 47-52.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Aqueiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Parte Autora para se manifestar sobre os Cálculos 

apresentados pelo Requerido às fls. 132-133, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146080 Nr: 2578-72.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Daniela Tussolini de 

Almeida - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 1026-14.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar de Oliveira Lobo Filho, Alencar de 

Oliveira Lobo, Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se manifestar sobre as fls. 91-96, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144333 Nr: 1559-31.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deijaci Moura Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Constestação 

de fls. 80-91, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 1548-22.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do Acórdão do TRF da 1ª Região de fls. 128/131, dos Embargos de 

Declaração de fls. 140/144, e do julgamento do Recurso Especial de fls. 

187/194, não conhecido.

Dessa forma, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações 

de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20399 Nr: 1300-17.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Considerando que a preliminar levantada em sede de contestação pelo 

Requerido, do litisconsórcio passivo necessário, já fora analisada na 

decisão de fls. 6.649/6.659, entendo por prejudicada sua reanálise.Não 

havendo questões preliminares ou prejudiciais do mérito a serem 

resolvidas, REPUTO SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil.Como ponto controvertido, fixo a ocorrência de 

atos de improbidade administrativa, praticados pelo requerido no ano de 

2007, por ter, em tese, realizados as 19 (dezenove) condutas descritas 

na exordial e anteriormente citadas.Considerando que o Requerido pugnou 

pela colheita de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2019, às 16h30min. (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo as partes e testemunhas devidamente 

arroladas serem intimadas para comparecimento ao ato.Proceda a 

inclusão do Município de Alto Boa Vista – MT na qualidade de Litisconsorte 

Ativo, intimando-o, na sequencia, para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.Advirto que 

caberá ao advogado das partes informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes da data designada para 

a audiência de instrução.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 2435-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edina Coelho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de MARIA EDINA COELHO FERREIRA.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 42), no mais, atente-se 

Sr. Gestor ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo ao Senhor Gestor o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 146877 Nr: 3055-95.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146810 Nr: 3012-61.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeus Alves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36240 Nr: 154-33.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W S Morais - ME e Outro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Noutras palavras, não é inepta a inicial quando de seu desenvolvimento 

lógico permite-se a compreensão da causa de pedir e do pedido, não 

restando prejudicada a interpretação do que verdadeiramente pleitearam o 

autor, nem a defesa dos requeridos, tampouco o prosseguimento do 

processo até a fase decisória. Em análise dos autos, verifica-se que este 

não é o caso, porquanto por uma simples leitura da petição inicial de fls. 

05/09 vê-se, com clareza, que da narração dos fatos decorre logicamente 

a conclusão. PROCESSUAL CIVIL - INÉPCIA INICIAL - COISA JULGADA - 

AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - 

LIMINAR - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES. - Não se configura 

inepta a inicial quando dos fatos narrados decorre conclusão lógica, 

possibilitando a ampla defesa da parte requerida. - Há coisa julgada 

quando se repete pedido que já foi decidido por sentença de que não 

caiba recurso. - Estando ausentes os requisitos do art. 927 do CPC, há de 

se revogar a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida. 

(TJ-MG - AI: 10686130058239001 MG , Relator: Leite Praça, Data de 

Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/09/2013). (negritei). Por estas razões, deve a inépcia 

arguida ser rejeitada. Por fim, em não havendo mais questões preliminares 

arguidas, reputo presentes todas as condições da ação e DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passando a organização de sua instrução. Nesse ponto, a 

parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal. Ao que 

analisando feito, entendo pertinente designá-la. Desta forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2019, às 

17h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes 

e testemunhas devidamente arroladas serem intimadas para 

comparecimento ao ato. Intime-se a parte requerida para especificar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140108 Nr: 2517-51.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espóilio de Ângelo Grando Sobrinho, Tailur 

Alberto Grando, Leonisio Balduino Grando, Filipna Welker Grando, Maria da 

Graça Esteves Grando, Hans Gerog Shreiber, Paulo Alexandre Tealdi, 

Nelci Toso, Walda Luiza Stolz Shreiber, Antonio Manoel Pinto, Vera Maria 

Volkmer Pinto, Ernesto Rui Nenê Dorneles, Iolemari Luiza Grando Dorneles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:5672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a 

este Juízo sobre a origem da Fazenda “Maná”, com área de 9.454,2540 

hc, juntando aos autos cópia da certidão atualizada, sob pena de extinção.

No mesmo prazo deverá juntar Certidões de localização das Fazendas 

“Maná” e “Gaivotas” confeccionadas pelo INTERMAT, devidamente 

atualizadas.

Isto porque, conforme se verifica, a Fazenda São Luiz (hoje denominada 

Gaivotas), consta que a área pertencia em 60% (sessenta por cento) ao 
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município de São Félix do Araguaia e 40% (quarenta por cento) ao 

município de Canabrava do Norte, conforme certidão de fls. 465. Além do 

mais, em que pese a Fazenda Maná constar que encontra-se localizada 

integralmente no município de Canabrava do Norte (fld. 514), não vislumbro 

qualquer relação entre esta e as Fazendas São Luiz e Gaivotas, o que 

mostra-se confuso aos autos.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43243 Nr: 408-35.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Cristina Cirqueira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do Acórdão do TJMT de fls. 478/482, o qual não conhecera da 

Apelação interposta.

Dessa forma, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações 

de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2947-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Primo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves 

Nascimento - OAB:, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Manoel Primo Alves ingressou com a presente Ação de Reintegração de 

Posse c/c Liminar e Perdas e Danos em face de Christian Conde, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Durante o transcurso do feito, o Requerente informa que não possui mais 

interesse na ação (fls. 243/244).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requerido às fls. 243/244.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-79.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

STYLUS MOVEIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010107-79.2013.8.11.0017. REQUERENTE: STYLUS MOVEIS COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL 

S/A Vistos. Compulsando os autos, denota-se que ambas as partes já se 

manifestaram após audiência conciliatória infrutífera, com a regular juntada 

de contestação e impugnação. Todavia, ambas pugnaram pela produção 

de outras provas em direito admitidas, inclusive prova testemunhal, não 

havendo manifestação quanto ao desejo de julgamento antecipado do 

feito. Deste modo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado 

da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 14 de Dezembro de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-55.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERION OLIVEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E 

COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

EMPRESA DENSO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

KIYOSHI ISHITANI OAB - PR02655 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUIAMAR QUEIROZ DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010009-55.2017.8.11.0017. REQUERENTE: ANTONIO ERION OLIVEIRA 

LUZ REQUERIDO: EMPRESA DENSO DO BRASIL LTDA, ATAL ATACADO 

DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP 

Vistos. Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 17 de Dezembro de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61979 Nr: 1482-07.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelita de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61979.Vistos. (...) Diante disso, procedo ao desbloqueio do 

montante de R$ 1.157,00 (hum mil cento e cinquenta e sete reais), 

mantendo bloqueado apenas 30% da verba salarial do executado - R$ 

495,83 (quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos) , 

nos moldes do entendimento jurisprudencial exposto. Outrossim, determino 

a vinculação do referido valor R$ 495,83 (quatrocentos e noventa e cinco 

reais e oitenta e três centavos) a estes autos, procedendo com a 

expedição do respectivo alvará para levantamento/transferência do 

montante, observado os dados bancários indicados pela parte autora às 

fl. 70.Após, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63464 Nr: 782-94.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malvina Alves de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 782-94.2018.811.0098Código: 63464Vistos. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que comprove o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do Provimento nº 82/2014-CGJ e art. 485 do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 27 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 756-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 60678

 Vistos etc.

Tendo em vista que este magistrado estava designado como auxiliar de 

realinhamento e força-tarefa que foi realizada na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, entre os dias 05 (cinco) e 23 (vinte e três) de 

novembro de 2018, restou impossibilitada a realização da audiência, pelo 

que redesigno a solenidade anteriormente aprazada para o dia 

12/02/2019, às 13h00min.

Cumpra-se o remanescente da decisão de fls. 36/36-vº.

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 756-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 60678

Vistos, etc.

Cediço que a suspensão condicional do processo representa um direito 

subjetivo do acusado Rafael Fagundes de Oliveira, na hipótese em que 

atendidos os requisitos previstos no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Por esta razão, deveria o Ministério Público justificar a recusa da proposta, 

o que não ocorreu.

Destarte, verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 22/11/2018, 

às 13h00min., ocasião em que o Ministério Público poderá propor as 

condições ou justificar a não proposição.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será nomeado 

defensor dativo, que desde já nomeio a Dra. Francis Raiane Kischner, 

OAB nº 20615/B e determino sua intimação para o ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para a Defensora nomeada anteriormente 

para apresentação de resposta à acusação.

No mais, indefiro o pedido de expedição de certidão criminal 

circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 

qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face do denunciado.

Ciência ao Ministério Público e à Defensora.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, de de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 1582-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FREITAG WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Guilherme Mendes 

Barreto - OAB:200.863

 Vistos.

Alvará nº 440969-8/2018 assinado.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas pendentes.

Considerando-se a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38550 Nr: 1747-34.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SAMPAIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do complemento do valor da diligência mediante emissão de 

guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> 

guias -> guia de complementação de diligência), devendo o comprovante 

da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do 

mandado de Busca e Apreensão e citação. Informo ainda que foi recolhido 

apenas o valor de um ato, sendo que são dois atos a serem realizados 

pela Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 2841-80.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. 

(Obs.: São 2(dois) atos a serem cumpridos pela Oficiala de Justiça). 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 2372-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIEL CARLOS CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56750 Nr: 1118-55.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA BRITO CAMINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31056 Nr: 1083-08.2012.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMHS, MHDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDA, IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANDERLEY MANOEL DA SILVA, Cpf: 

52687627100, Filiação: Maria Pereira da Silva e Maurilio Manoel da Sivla, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de declarar a inexistência de relação de filiação entre o requerido 

IVANDERLY MANOEL DA SILVA e a autora RANIELLY MARCIA HOLANDA 

SILVA, anulando-se e cancelando-se o assento de nascimento primitivo e 

lavrando-se outro, com a exclusão do nome do requerido IVANDERLY 

MANOEL DA SILVA e dos respectivos avós paternos.Ainda, atribuo a 

JOÃO BATISTA DUARTE ARRUDA a paternidade de RANIELLY MARCIA 

HOLANDA SILVA, passando a constar do seu assento de nascimento o 

nome do pai JOÃO BATISTA DUARTE ARRUDA e dos respectivos avós 

paternos, expedindo-se, para tanto e após o trânsito em julgado, o 

respectivo mandado de averbação para as devidas retificações e 

averbações necessárias.Como consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Ante a ausência de litigiosidade, deixo de proceder à 

condenação do requerido nas verbas de sucumbência.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 15 de dezembro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60986 Nr: 3027-35.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora, 

REVOGANDO a tutela provisória concedida e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3406-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAN FERREIRA ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das custas processuais para distribuição da Carta Precatória 

ou que providencie sua distribuição na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45041 Nr: 2875-55.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 07 

de janeiro de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13409 Nr: 546-85.2007.811.0080

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilmar Jacob - OAB:10.311

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI, para 

devolução dos autos nº 546-85.2007.811.0080, Protocolo 13409, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15974 Nr: 593-88.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilmar Jacob - OAB:10.311

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI, para 

devolução dos autos nº 593-88.2009.811.0080, Protocolo 15974, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59667 Nr: 2509-45.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fnacisca Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 08 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 36-86.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA DAL BOSCO BIONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 07 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53875 Nr: 4801-37.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 07 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia..”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53293 Nr: 4353-64.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE JUSSARA BOKORNY KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, e 

conforme já previamente avençado com o Sr. Mário Victor Barini Perini, 

Médico Perito nomeado no presente feito, impulsiono estes autos para: I - 

Fixar o dia 09 de Janeiro de 2019, às 16h30m (Querência), para realização 

da perícia médica (ordem de chegada); II - Intimar a parte autora e os 

advogados da parte autora (via imprensa), a parte requerida (via 

remessa) e assistentes técnicos das partes (via correio), para 

comparecerem na Clinica da Família, sito na Avenida Central, Setor G, 

nesta cidade, na data e horário fixados para a perícia; III – A parte deve 

levar todos os documentos e exames necessários para a realização da 

perícia..”

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 832-56.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loja Renner S/A, Loja Riachuelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para indicar nos autos, os dados bancários, como: banco, agência, conta, 

tipo de conta, titular e CPF, para o levantamento dos valores depositados 

em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61678 Nr: 4060-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo AugustoAlves Pena - 

OAB:OAB/GO 41.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

Após, devolva-se à Comarca de origem, com as baixas e homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61337 Nr: 3858-86.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLOS DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genésio Felipe de Natividade - 

OAB:OAB/RS 89.233-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, observado o art. 154, V, do CPC.

Secretaria: impulsionar praticando atos ordinários, independentemente de 

nova conclusão, conforme C.N.G.C.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor constituído do 

acusado Alexandre Evaristo da Silva para apresentar as razões do 

recurso, tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 

12/12/2018, ref. 213.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-50.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono do autor da designação de 

audiência de conciliação para o dia 01/03/2019, às 14h35m (horário de 

Cuiabá - MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2375-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjanio Tessinari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 3) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

4) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

5) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 
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PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

6) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46910 Nr: 2378-91.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 3) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

4) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

5) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

6) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2381-46.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 3) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

4) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

5) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

6) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 2389-23.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilza Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 3) INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

4) Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

5) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

6) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 (...) DEFIRO o pleito em apreço, transferindo o condenado ADÃO 

ANTONIO DA SILVA CARVALHO do regime fechado para o semiaberto, 

hipótese em que deverá se recolher à sua residência durante o repouso 

noturno, entre as 19h30min e 6h30min, lá permanecendo o dia todo nos 

fins de semana e feriados, além de ter que comprovar ocupação lícita 

(atividade laboral e/ou educacional) no prazo de 30 (trinta) dias, SOB 

PENA DE REGRESSÃO.DESIGNO o dia 12 de MARÇO DE 2019, para 

realização da audiência admonitória, a qual concretizar-se às 14 HORAS, 

oportunidade em que o reeducando será cientificado das condições do 

novel regime. EXPEÇA-SE ofício comunicando o diretor da cadeia pública 

local quanto à decisão ora prolatada, bem como a respeito do novo regime. 

Igualmente EXPEÇA-SE ofício comunicando ao comando da Polícia Militar e 

à Delegacia de Polícia Civil desta comarca, para que tomem conhecimento 

do regime deferido ao reeducando e auxiliem na vigilância do seu 

cumprimento.Independentemente da audiência acima aprazada, determino 

ao Diretor da Cadeia Pública Local que PROMOVA IMEDIATAMENTE A 

INSERÇÃO DO REEDUCANDO NO NOVO REGIME, para que este usufrua 

desde já dos benefícios advindos da progressão.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se 

preso por outro motivo. No ato da soltura, O APENADO DEVERÁ 

INFORMAR ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, DEVENDO 

ESSA INFORMAÇÃO SER CERTIFICADA PELO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA.Após, VISTA dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Tendo em vista 

que Agravo em Execução sobe por instrumento, INTIME-SE a defesa para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique as peças que deverão 

acompanhá-lo, nos termos do art. 587, do CPP.INTIME-SE e o reeducando 

da designação da audiência.Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14132 Nr: 794-96.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Matos Andrade, Azinete Borges 
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Xavier Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Willian Desto 

Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 Processo nº 794-96.2011.811.0052 – Código 14132

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

AZINETE BORGES XAVIER COSTA e MARCIO DE MATOS ANDRADE, pela 

suposta prática dos crimes tipificados no artigo 329, caput, e no artigo 

331, caput, ambos do Código Penal, de da contravenção penal prevista no 

artigo 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais.

Tendo em vista que a denúncia foi recebida no dia 08 de março de 2012 

(fls. 139/141-v), que as penas máximas dos crimes imputados, artigo 329, 

caput, artigo 331, caput, e artigo 329, caput, todos do Código Penal, são, 

de 02 (dois) anos de detenção, e que a contravenção penal prevista no 

art. 42, inciso III, possui como pena máxima em abstrato 3 (três) meses de 

prisão simples, remetam-se os autos ao MP para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto à eventual Prescrição da Pretensão 

Punitiva Estatal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13765 Nr: 427-72.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheila Aparecida da Cunha, Elenilson da Cruz 

Nascimento, Aguinaldo Alves dos Santos, Edson Ferreira da Cruz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 427-72.2011.811.0052 – Código 13765

Vistos

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 1359-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Inácia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 1215-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailda Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 1151-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 1094-14.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lurdes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51130 Nr: 742-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarlei Carvalhido Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50943 Nr: 685-38.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47195 Nr: 5906-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Curvello das Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a defesa para se 
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manifestar nos autos, no prazo legal, acerca do cálculo de Ref: 27.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13894 Nr: 556-77.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 556-77.2011.811.0008 – Código: 13894

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS condenado pelo período e pena 

capitulada na Guia de Execução Penal encartada nos autos.

Realizado o cálculo de pena (fl. 222), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 

224/226), como a defesa (fls. 237/238), manifestaram-se pela 

homologação do cálculo.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

Defesa com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste quanto ao 

requerimento de fls. 237/238.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 575-15.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 575-15.2013.811.0008 – Código: 32115

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA condenado pelo período e pena 

capitulada na Guia de Execução Penal encartada nos autos.

Realizado o cálculo de pena (fl. 163), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (fl. 

164), como a defesa (fls. 165/167), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

À fl. 173, foi nomeado para atuar como advogado dativo neste processo o 

Dr. MARCELO VIARO BARROSO, todavia, à fl. 174, certificou-se, 

corretamente, que anteriormente já havia sido nomeado como dativo neste 

processo o advogado Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS (fl. 168).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

Defesa com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e 

jurídicos efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no 

presente executivo.

 Em razão do certificado à fl. 174, REVOGO a nomeação do advogado Dr. 

MARCELO VIARO BARROSO.

VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que se manifeste quanto ao 

requerimento de fls. 165/167.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 626-26.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Roque de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 626-26.2013.811.0052 – Código: 32164

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de GERALDO ROQUE DE SOUZA.

Realizado o cálculo de pena (fl. 102), tanto o MINISTÉRIO PÚBLICO (fl. 

104), como a defesa (fl. 105), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-05.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010415-05.2016.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: SILAS BARRETO DE 

SOUZA, Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 52, CASA, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A., 

Endereço: Avenida Barão de Melgaço, 3093, CUIABÁ - MT - CEP: 

78118-000 A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA acerca da expedição do Alvará de Levantamento 

n.465409-9/2018, juntado ao Id. 171203101, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, cientificando-o também, que nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, os presentes autos serão 

arquivados . RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-28.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FRERES LORENZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010407-28.2016.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: CARLA FRERES LORENZ 

PEREIRA, Endereço: Rua SANTA CATARINA, 187, CENTRO, RIO BRANCO 

- MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A., Endereço: 

Avenida Barão de Melgaço, 3093, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, 

CIÊNCIA acerca da expedição do Alvará de Levantamento 

n.465402-1/2018, juntado ao Id. 17120326, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, cientificando-o também, que nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, os presentes autos serão 

arquivados . RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LONGO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000168-16.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 26.407,70 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Endereço: av cerejeiras, 123, fidelandia, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: JOSE LONGO DE 

ARAUJO, Endereço: fazenda arizona, 123, estrada sesmaria flechinha, 

zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA acerca da 

expedição do Alvará de Levantamento n.465387-4/2018, juntado ao Id. 

17120753, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

cientificando-o também, que nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, os presentes autos serão arquivados. RIO BRANCO, 17 de 

dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENI BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000267-83.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 19.800,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

AUZENI BEZERRA DA SILVA, Endereço: rua nortelandia, 129, centro, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP, Endereço: barao do melgaço, 2517, centro, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 Senhor(a): AUZENI BEZERRA DA SILVA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 09:30, RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) 

MINUTOS PARA INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR JOSE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc, INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000316-27.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL SANTO & DEL SANTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000316-27.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 14.310,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, Endereço: 

Rua Primavera, 10, Residencial Vittorazze, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: DEL SANTO & DEL SANTO LTDA - ME, 

Endereço: avenida Boa Vista, 341, centro, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 Senhor(a): ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 10:00, 

RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-49.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000321-49.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: TATIANE RIBEIRO DA SILVA, Endereço: RUA 

DOURADOS, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: OI MOVEL S.A, Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN 

QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

Senhor(a): TATIANE RIBEIRO DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 10:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 
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pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000326-71.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 15.763,20 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MARIA DAS GRACAS GOMES, 

Endereço: AV INDEPENDENCIA, 123, CASA, VILA MARIA, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS, 

Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 410, - DE 0366 A 0668 - 

LADO PAR, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-022 

Senhor(a): MARIA DAS GRACAS GOMES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 08:00, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATAYNNY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-31.2017.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-35.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Rio Branco, 12 de dezembro de 2018. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000334-48.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 16.758,84 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE 

CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: SILVANA REGINA CARREIRO, Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, 

38, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): SILVANA REGINA CARREIRO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 08:30, 

RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 
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CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000346-62.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 20.659,84 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SILVANA REGINA CARREIRO, Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, 

38, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A., Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 123, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): SILVANA REGINA CARREIRO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 08:30 

RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000327-56.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: LINDOMAR LUIZ GONCALES, Endereço: Rua Campo 

Grande, s/n, Triânculo, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: LOCALIZA RENT A CAR S.A, Endereço: AVENIDA BERNARDI 

DE VASCONCELOS, 377, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

31.150-000 Senhor(a): LINDOMAR LUIZ GONÇALES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/02/2019 Hora: 08:30, 

RESSALTO QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-06.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

(Código: 8010208-06.2016.8.11.0052) Vistos etc., RECEBO os embargos, 

eis que presentes os requisitos. 1. Nos termos do art. 920, inc. I, do CPC, 

INTIME-SE a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para impugnar 

os embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 
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serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 2. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. 3. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do CPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. 4. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS para sentença ou designação de audiência de 

instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do CPC. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte autora para impugnar as contestações 

apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-62.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DOS SANTOS FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado da decisão, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo, uma vez 

que o feito já exauriu todo o seu conteúdo. Havendo requerimento de 

cumprimento de sentença, façam-me CONCLUSOS. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000001-96.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

R$ 19.160,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: MARCOS LOPES DA SILVA, 

Endereço: Avenida DOS IMIGRANTES, 645, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, - LADO ÍMPAR, GOIABEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78032-000 Senhor(a): POLO ATIVO: MARCOS LOPES 

DA SILVA A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cálculo atualizado para execução da sentença, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. SENTENÇA: anexa RIO 

BRANCO, 17 de dezembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38644 Nr: 195-84.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39141 Nr: 426-14.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Nunes de Moura Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000334-48.2018.8.11.0052 Valor da causa: R$ 16.758,84 ESPÉCIE: 

[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

SILVANA REGINA CARREIRO, Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, 38, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/01/2019 Hora: 08:30, RESSALTO 

QUE TERÁ TOLERÂNCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS PARA INÍCIO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MEDIDA LIMINAR: DEFIRO a ANTECIPAÇÃO 

dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para, 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos das faturas/parcelas 

referentes à compra da passagem aérea na empresa TAM SITE, sob pena 

de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 100,00 (cem reais), acaso incida em 

descumprimento, nos termos do artigo 84 do CDC. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 17 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70512 Nr: 96-43.2017.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Claudino de Oliveira, Eloino Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ferreira de Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO EURIPEDES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Ante o exposto, DEFIRO a antecipaçaõ de tutela, afim de poromover a 

substituição da curatela provisóra, conforme dispõe ao arts. 749 e 750 do 

CPC e, desde já, NOMEIO EURIPEDES CLAUDINO DE OLIVEIRA para 

exercer o encargo de CURADOR PROVISÓRIO de JOSÉ FERREIRA DE 

ESPIRITO SANTO, a fim de regularizar os atos negociais referentes ao 

patrimônio do curatelado. Intime-se o curador nomeado para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assine o respectivo Termo de Compromisso de curador 

provisório, para bem e fielmente cumprir o encargo, prestando contas de 

sua administração, na forma do artigo 1.774 do Código Civil.Cite-se o 

curatelado para que, no prazo legal, apresente contestação, advetindo-se 

que no caso de impossibilidade de contratação de um advogado, ser-lhe-á 

nomeada a Denesoria Pública para patrocínio os seus interesses em juízo, 

a quem os autos deverão ser remetidos após decorrido o prazo de 

citação.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 12 de dezembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77203 Nr: 3649-98.2017.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Lediane Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Wallace Servio Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no 

art. 487, I do CPC e art. 13 da Lei n.º 11.340/06.Por oportuno, REVOGO as 

medidas protetivas outrora concedidas à ofendida.Arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 147 Nr: 193-44.1997.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdG, ARdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos às fls.190/191, em que a parte 

Exequente com pedido realização de buscas através da expedição de 

ofício à Delegacia da Receita Federal – DRF e a busca pelo sistema 

RENAJUD, a fim de solicitar informações sobre a existência de declaração 

de renda e bens do executado.

Inicialmente, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome do executado, o 

qual deverá ser feito pela secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o 
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bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente execução, bem como a 

intimação dos executados para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Por oportuno, imperioso ressaltar que, com o advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Assim, caso o bloqueio reste infrutífero, DEFIRO a busca pelo sistema 

INFOJUD, conforme requerido, com a finalidade de averiguar a existência 

de bens passíveis de penhora de propriedade dos executados, e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida consulta.

 Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo do Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar nas capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de processo sigiloso.

 Após, proceda senhor Gestor, a retificação dos autos para que conste 

como Segredo de Justiça.

Por fim, com a juntada da Declaração de Ajuste Anual, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28761 Nr: 1638-09.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Alves de Brito, Santina Marques de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:OAB/MT 7.133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi efetuada buscas no sistema RENAJUD, onde o resultado 

foi POSITIVO, o qual anexo a estes autos e assim sendo cumpro a decisão 

de fls. 137, intimando as partes autora e tambem o executado para 

querendo opor embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55840 Nr: 706-16.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluizio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:OAB/MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi efetuada buscas de endereço no sistema RENAJUD, 

onde o resultado foi POSITIVO, o qual anexo a estes autos e intimo a parte 

interessada a se manfestar no prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55449 Nr: 425-60.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Aureliano da Silva - ME (Estrela - Compra e 

Venda de Bovinos), Sonia de Oliveira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:OAB/MT 8.427, Rosane Costa Itacaramby - OAB:8755

 Certifico que foi efetuada buscas no sistema RENAJUD, onde o resultado 

foi POSITIVO, o qual anexo a estes autos e assim sendo cumpro a decisão 

de fls. 66, expedindo -se o mandado e registro de penhora , bem como 

intimação dos executados para querendo opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53580 Nr: 1687-79.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modesta Dias da Conceição Ojeda, Modesta 

Dias da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi efetuada buscas no sistema RENAJUD, onde o resultado 

foi NEGATIVO, o qual anexo a estes autos e intimo a parte interessada a 

se manfestar no prazo de 05 (cinco ) dias. Intimo ainda a se manifestar 

sob o resultado da busca INFOJUD de fls. 30/34 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147 Nr: 193-44.1997.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdG, ARdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi efetuada buscas no sistema RENAJUD, onde o resultado 

foi NEGATIVO, o qual anexo a estes autos e intimo a parte interessada a 

se manfestar no prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147 Nr: 193-44.1997.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdG, ARdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT., 

impulsiono estes autos e intimo o autor a se manifestar sobre a juntada da 

declaração de ajuste anual de fls. 193/197, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82109 Nr: 1831-77.2018.811.0032

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a carta precatoria 

juntada aos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009795-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. T. C. D. A. D. V. L. -. M. (REQUERIDO)

H. C. T. (REQUERIDO)

E. C. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 727-84.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO GREGORIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou de mediação, em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do 

CPC/2015.CITE-SE o Requerido, por meio de remessa dos autos, para que 

apresente contestação no prazo legal.Defiro a gratuidade 

judiciária.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85517 Nr: 583-13.2018.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDREY THOMAZ ILITY, Espólio de ROBERTO 

ILITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os Embargantes requerem o deferimento de assistência judiciária, sob 

afirmação de são aposentados, deixando de mencionar os valores de 

seus proventos, dizendo, apenas, que não possuem condições de arcar 

com as despesas processuais.

Outrossim, os Embargantes não juntaram qualquer documento capaz de 

comprovar a hipossuficiência em recolher as custas, desse modo, a 

simples declaração, não se mostra suficiente para concessão das 

benesses da gratuidade da justiça.

Além disso, os valores envolvidos no litigio em questão destoam da 

alegada ausência de recursos.

A excepcionalidade da assistência judiciária gratuita foi criada para as 

pessoas necessitadas, isto é, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família (NCPC, artigo 98).

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

os Requerentes, que não comprovaram suas hipossuficiências, evidente 

que se mostram capazes de recolherem as custas necessárias ao 

recebimento e processamento de sua pretensão.

No mais, cabiam-lhes demonstrar, contabilmente, as suas impossibilidades 

em pagar as despesas judiciárias exigidas.

Tendo em vista que os Embargantes somente alegaram, e não 

comprovaram suas insuficiências, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência 

judiciária.

INTIMEM-SE os Embargantes, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74588 Nr: 1933-41.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Schardosin Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Requerido, ref:36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85517 Nr: 583-13.2018.811.0053

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDREY THOMAZ ILITY, Espólio de ROBERTO 

ILITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Embargantes, por meio do seu causídico, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 727-84.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO GREGORIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do seu causídico, para ciência da não 

concessão da antecipação de tutela, conforme ref:04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar à contestação proferida nos autos, ref: 39.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71122 Nr: 116-39.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 798.208.401-04 - OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Intimação das partes, por meio dos seus causídicos, para ciência da 

sentença, conforme ref 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87506 Nr: 1417-16.2018.811.0053

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR MEDEIROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clednei Liborio Feliciano - 

OAB:7.527

 Intimação da parte autora, por meio de seu causídico, para, querendo, no 

prazo legal, impugnar à contestação proferida nos autos, ref: 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85169 Nr: 427-25.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANCA MARIA MONTEIRO DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 AI - 1014184-34.2018.8.11.0000

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1043359-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1043359-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO CARLOS DE 

ALBUQUERQUE NUNES RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. INDEFIRO 

o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com efeito, 

diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na prefacial, 

bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular ensejam a 

presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse legal que 

isenta do pagamento das custas judiciais. INTIME-SE a parte requerente a 

comprovar o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) 

dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-06.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-88.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-12.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-79.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ANTONIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-56.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-41.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAINE CAROLINE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAINE CAROLINE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-78.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MIGUEL DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-02.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 
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INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-46.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000763-46.2017.8.11.0053 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS DE ARRUDA REQUERIDO: GUIOMAR BAUER MELO - ME Vistos 

etc. Tendo em vista o retorno da missiva, com retorno negativo, TRAGA a 

parte requerente novo endereço onde pode ser encontrada a parte 

requerida. Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-45.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVETE PADILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-10.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA MAGALHAES DE CAJU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000812-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO GABRIEL DENIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000405-47.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARZITA ILDA DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO DIAS DE MOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000827-90.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAUDENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

VITOR PEDROSO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000827-90.2016.8.11.0053 Valor da causa: R$ 873,49 ESPÉCIE: 

[EXCLUSÃO - ICMS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: VITOR PEDROSO BOTELHO Endereço: RUA CAMPO 

GRANDE, 12, Q 51, JARDIM SANTO ANTONIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 Nome: CAUDENE GOMES DA SILVA Endereço: Av. 

Santo Antonio, s/n, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Senhor(a): VITOR PEDROSO BOTELHO e outros 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 16:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 
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integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000827-90.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAUDENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

VITOR PEDROSO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029268-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMES MARIA BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DOMINGOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1029268-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLEMES MARIA 

BEVILACQUA REQUERIDO: CELSO DOMINGOS NOGUEIRA Vistos etc. 

Primeiramente, REDISTRIBUA-SE à Vara Única desta Comarca, pois que se 

trata de competência afeta a este Órgão. Dispensada a comunicação ao 

Juízo Deprecante, nos termos do item 2.7.4 da CNGC (Redação alterada 

pelo Provimento nº 47/11-CGJ). Se preenchidos os requisitos do artigo 202 

do Código de Processo Civil, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado e após, devolva-se com as baixas e homenagens de 

estilo. Se não preenchidos, oficie-se solicitando a complementação e 

proceda da mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, 

se ultrapassado o prazo estipulado no item 2.7.5 da CNGC sem qualquer 

manifestação, relacione a presente carta precatória, encaminhando-a à 

Diretoria do Foro para fins daquilo que determina o item 2.7.5.1 também da 

CNGC. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-34.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCOISE MARTA LIMA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O VARGAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000294-34.2016.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCOISE 

MARTA LIMA DA CUNHA REQUERIDO: J. O VARGAS - ME Vistos etc. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do Juizado 

especial. Cite-se a parte reclamada, por meio de carta, que deverá ser 

enviada pelo correio, com AR, para comparecer à solenidade. Conste na 

carta de citação as consequências para o caso de ausência, o prazo para 

apresentar defesa, a advertência de que, caso haja relação de consumo, 

poderá haver a inversão do ônus da prova, e ainda que, em se tratando 

de pessoa jurídica, esta poderá ser representada na audiência por 

preposto. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-32.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-17.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ESTEVAO DA SILVA (AUTOR(A))

ESTEVAO VIRGINIO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-58.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010448-26.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como para, apresentar no prazo legal contrarrazões do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARZITA ILDA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000374-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MIGUEL DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT0002739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 17 de dezembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERCYANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 17 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 2833-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2833-32.2016.811.0039.Código nº. 73387.Vistos.Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de 

GEFERSON DE MELO SOUZA, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Alega o autor, em suma, que firmou com a 

requerida, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, 

para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, onde relata que a ré 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, Pelo exposto, 

CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em ação de execução 

e, para tanto cite-se o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida [art. 652 do CPC] ou, querendo, oporem-se à execução 

por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a 

partir da data da juntada aos autos do mandado de citação [art. 736 e art. 

738, ambos do CPC]. Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à 

penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, 

fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem 

como intimando, a respeito dos atos processuais praticados, o executado 

[art. 143, inciso V e art. 652, § 1.º, ambos do CPC].Intimem-se o executado 

para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 745-A do CPC].Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado 

que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade [art. 652-A, parágrafo único do CPC].Após, cumpridas as 

determinações supracitadas e, quedando-se inerte o executado volte-me 

conclusos para análise do petitório de restrição judicial do bem alienado 

fiduciariamente.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

17 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92264 Nr: 3647-73.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIANA LUZIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Feitos Cíveis nº 3647-73.2018.811.0039.

Código nº. 92264.

Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

DORIANA LUZIA DOS SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS MT, ambos devidamente qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a parte 

autora para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 1265-10.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 
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MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Vistos.

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

referentes à URV c/c Obrigação de Fazer e pedido liminar proposta por 

MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA MONEZ em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT, ambos devidamente 

qualificados.

 Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 

188 do Código de Processo Civil) com as advertências dos artigos 285 e 

319 do referido codex.

Consigne na intimação a imperiosidade do requerido, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”.

 Se positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada 

a resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a parte 

autora para, querendo, impugnar em 10 (dez) dias.

 Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos 

para, se for o caso, designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82155 Nr: 3536-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BRAGA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 247, NO PRAZO LEGAL

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-43.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DOLORES DE SOUZA REMEDIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000087-43.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ERICA DOLORES 

DE SOUZA REMEDIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS), Vistos. Trata-se de 

Ação de cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por 

Érica Dolores de Souza Remedis em desfavor do Estado de Mato Grosso 

todos devidamente qualificados. Juntou documentos. Após cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado pela parte autora em ID. 

15880834. Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o 

presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de dezembro 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24598 Nr: 902-91.2004.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE SCHNEIDER DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENOR DAL MASO, IRIO DAL'MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:16.152/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de suas procuradoras para 

comparacer ao balcão da Secretaria da Vara Única do Fórum de Sapezal, 

para retirar Alvarás de Autorização de transferências expedidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33606 Nr: 939-79.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO OGNIBENE, IRIS OGNIBENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA HIBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lailaine Pereira Morais - 

OAB:22.750

 Para INTIMAR a Dra. Leilaine Pereira Moraes, OAB nº 22.750 - para se 

manifestar nos autos acerca da aceitação ou não do encargo da 

nomeação. Caso aceite, apresente contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36583 Nr: 1413-16.2009.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKSON GLEID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que desentranhei dos autos 36549 Documento 91839 

protocolado PEA em 12-07-2018, e junto as decisões provenientes de 

juntada erronea. E ncartei nestes autos, Intimo os advogados do 

requerente para que bem cientes fiquem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75364 Nr: 331-71.2014.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDR, CDRCENDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., PATRICIA ECHER - OAB:12274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica a parte autora, devidamente intimada para se manifestar, dentro do 
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prazo legal, quanto à certidão negativa do oficial de justiça, diante o 

retorno da Carta Precatória (fl. 98 a 100).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112409 Nr: 3482-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

EDINEIA FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada vai remessa 

virtual dos autos, eis que trata-se de processo virtual, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112219 Nr: 3365-15.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

ELIZABETH BASTOS CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Oliveira 

Junior - OAB:21395/O

 Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

ressalvando a possibilidade de reapreciação caso sobrevenham fatos 

novos aos autos.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Ressalto, desde já, que a 

citação do Estado de Mato Grosso, deverá ser efetuada vai remessa 

virtual dos autos, eis que trata-se de processo virtual, e a citação do 

Município de Sapezal na pessoa de seu representante 

legal.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.CONRADO 

MACHADO SIMÃOJuiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115807 Nr: 5540-79.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC3ª DA VARA DE GUARAPUAVA/PR, TRANZAL 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA REGINA SACHINI MARCELINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO IRANI FLORES - 

OAB:50395, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:22366, MARCO ANDREI 

TURMENA - OAB:65375, THAIS HIROMI MAEDA - OAB:85632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o declínio de competencia, em consonância com a certidão 

do distribuidor, INTIMEM-SE os autores para recolher as custas e taxas 

iniciais, no prao de 15(quinze) dias sob pena extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106893 Nr: 35-10.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BENATTI - OAB:57364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer a audiência designada. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC/2015, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 5381-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO ROBERTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.No tocante a notificação extrajudicial para constituir a mora, 

verifico que a notificação está como “NÃO ENTREGA DOMICILIAR”, não 

tendo sido constituído em mora o devedor.A presente ação é regulada 

pelo Decreto-Lei n. 911/69, o qual requer, para o seu recebimento e 

concessão da medida liminar, o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis:“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”Os documentos 

acostados aos autos demonstram a realização do negócio jurídico entre 

as partes (contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia 

de alienação fiduciária de bens móveis).Contudo, o requerente não 

comprovou a mora, eis que o aviso de recebimento para notificação da 

mora consta como “NÃO ENTREGA DOMICILIAR”.Diante disso, não há nos 
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autos qualquer meio de notificação válida da requerida, nos termos do art. 

2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Nesse sentido:RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL. ART. 284, DO CPC. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É dever do juiz 

ordenar a emenda a inicial e direito da parte ser intimada para a emenda 

antes do indeferimento. Em atenção ao princípio da economia processual, 

e considerando que não houve a angularização da relação processual, 

deve ser oportunizada à instituição financeira a emenda da inicial, 

conforme determina o art. 284, do CPC. (Apelação nº 

0003451-69.2012.8.11.0086, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 09.09.2014, Publ. 15.09.2014).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115859 Nr: 5567-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR CASAGRANDE, MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 c/c 

art. 23 da Lei 12.016/2009.Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se.Às 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115584 Nr: 5420-36.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73730 Nr: 1284-69.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSG, NJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por R.C.S.G., neste ato 

representado por sua genitora Neuzenilda Jose dos Santos, em desfavor 

de RONE PETERSON DA CUNHA GOMES todos qualificados nos autos da 

epígrafe.

RECEBO o pedido de fls. 89/92.

A Exequente informou a não realização de pagamento do débito, 

pleiteando a atualização do débito alimentar, bem como a decretação da 

prisão do executado, e subsidiariamente a realização de penhora online.

Deste modo, DETERMINO que os valores apresentados no cálculo de f. 91, 

sejam devidamente atualizados, sendo a quantia equivalente a R$ 

14.975,44 (quatorze mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos).

Quanto à prisão civil, identifico que já houve a expedição do Mandado, 

porém conforme certidão do Oficial de Justiça (fl. 78), a mesma não pode 

ser cumprida em virtude de mudança de endereço do executado. Assim, 

tendo sido apresentado novo endereço na petição, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Ariquemes/RO, afim de que seja 

devidamente cumprido o mandado de prisão nº 2905.

 Ainda, DEFIRO a penhora online requerida pela parte exequente, no valor 

de R$ 14.975,44 nas contas bancárias de RONE PETERSON DA CUNHA 

GOMES e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Sapezal/MT, ___ de _________ de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39866 Nr: 2171-58.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIA SABRINA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRATUR VIAGEM E TURISMO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VEIGA DA SILVA - 

OAB:13163-B/MT, NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:MT 6049-B, 

PRISCILA DE ANDRADE MARQUES DONALONSO - OAB:OAB/SP 

336.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7304-A

 Vistos etc.

Diante da decisão de fls. 186, bem como do pedido apresentado pela parte 

autora nas fls. 193/196, DEFIRO a penhora online no valor atualizado da 

execução (R$ 32.700,81) e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

 Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, ___ de _________de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70850 Nr: 399-89.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON P. DE OLIVEIRA - ME, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE ANA RODRIGUES - ME, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138/MT, ERNANI ORSO - OAB:MT 16075, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Trata-se de petição acostada às fls. 112/113 em que a parte exequente 

pleiteia a penhora online via BACENJUD, bem como a expedição de 

certidão de protesto em desfavor dos executados.

Verifico dos autos que já houve determinação quanto à expedição da 

certidão de protesto (fl.109), desta forma, PROCEDA-SE a Secretaria com 

tal ato.

Ainda, DEFIRO a penhora online no valor de R$ 3.141,91 (três mil, cento e 

quarenta e um reais e noventa e um centavos) e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado, nos termo do artigo 841 do CPC.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT, ____ de _________de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108394 Nr: 1020-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC JUIZO FEDERAL DA PRIMEIRA VARA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDA MADALENA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco) dias recolha acomplementação da Diligência do Oficial 

de Justiça conforme certidão do OJ ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30737 Nr: 1803-88.2006.811.0078

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDCL, MMTDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB., TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 Intime-se o advogado que solicitou o desarquivamento do processo para 

que se manifeste no prazo de 5 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40713 Nr: 677-27.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSA, LCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca do decurso de prazo da citação por 

edital.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010145-39.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB - MT21516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO THEODORO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010145-39.2012.8.11.0078. EXEQUENTE: SHIRLEY TLUSZCZ 

ZIMMERMANN EXECUTADO: VIRGILIO THEODORO DOS SANTOS Diante da 

certidão de ID. 16038862, intime-se à requerente para requerer o que 

entender de direito. Às providências. Remeto à homologação do Juiz 

togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-74.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEJADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010056-74.2016.8.11.0078. REQUERENTE: ADRIANO TEJADA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Intime-se a executada para manifestar-se 

sobre a petição de ID: 14421232 no prazo de cinco dias. Às providências 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-64.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLASIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000136-64.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EUFLASIO SOARES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Intime-se o requerente para 

postular o que entender de direito. Às providências. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-48.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RODRIGO FRANCO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010049-48.2017.8.11.0078. REQUERENTE: TIAGO RODRIGO FRANCO 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15(quinze) dias. Às 

providências. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-12.2012.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ESTEVAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010205-12.2012.8.11.0078. EXEQUENTE: SILVIO ESTEVAO DA SILVA 

EXECUTADO: JAIR GINO DA SILVA Intime-se e o exequente a 

manifestar-se acerca da certidão de ID: 14393462 no prazo de 15(quinze) 

dias. Às providências. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 

SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-51.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000057-51.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLARISSE SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de petição acostada que 

a parte requer a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

depositados em juízo. Compulsando atentamente os autos, o pedido 

merece prosperar. Vejamos. Assim, Considerando que constam dos autos 

que o advogado da Requerente possui procuração específica e atualizada 

para levantamento de valores, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

observando-se o artigo 450 §3º da CNGC, in verbis: “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Uma vez expedidos o alvará, 

INTIME-SE a parte requerente pessoalmente desta decisão. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito. Realizado o levantamento dos valores, ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações necessárias. Sem custas e honorários advocatícios. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 

de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-47.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TROUCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT0007684S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010019-47.2016.8.11.0078. REQUERENTE: LUIZ CARLOS TROUCHE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de petição acostada que a 
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parte requer a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

depositados em juízo. Compulsando atentamente os autos, o pedido 

merece prosperar. Vejamos. Assim, Considerando que constam dos autos 

que o advogado da Requerente possui procuração específica e atualizada 

para levantamento de valores, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

observando-se o artigo 450 §3º da CNGC, in verbis: “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Uma vez expedidos o alvará, 

INTIME-SE a parte requerente pessoalmente desta decisão. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito. Realizado o levantamento dos valores, ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações necessárias. Sem custas e honorários advocatícios. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 

de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-45.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES OAB - RO2542 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SANTANA NESTORIO OAB - RO0006100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONILSON DA CAMARA ALVES (EXECUTADO)

ROSINEIDE BATEZ DE FRANCA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000232-45.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME 

EXECUTADO: JONILSON DA CAMARA ALVES, ROSINEIDE BATEZ DE 

FRANCA ALVES Dispenso o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. De acordo com o art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem a 

resolução do mérito quando o juiz “verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual”. No presente caso, verifica-se que a a parte 

Requerente informou que fora realizado acordo extrajudicial e, em que 

pese tenha requerido a homologação, não juntou nos autos o termos de 

acordo, o que impossibilita decisão homologatória desse juízo. Assim, 

clara está a falta de interesse de agir da presente ação. Posto isso, 

declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. P.R.I. CUMPRA-SE, 

servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 

de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-57.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JELIANE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000227-57.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JELIANE DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação 

de endereço da parte autora, pois o comprovante de residência está em 

nome de terceiro e não há nos autos comprovação de que esta habite a 

residência de outrem. Desse modo, evidencia-se a incompetência desse 

Juizado Especial para apreciação da demanda, visto inviável delimitar o 

endereço da parte autora e, por consequência, a competência territorial 

deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 

51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do 

feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-82.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BATEZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000193-82.2017.8.11.0078. REQUERENTE: SANDRA BATEZ DE FRANCA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço da parte autora, pois o comprovante 

de residência está em nome de terceiro e não há nos autos comprovação 

de que esta habite a residência de outrem. Desse modo, evidencia-se a 

incompetência desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto 

inviável delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a 

competência territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, 

segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 
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dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 4 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-15.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000094-15.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ELIZETE BRANDAO COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço 

da parte autora, pois o comprovante de residência está em nome de 

terceiro e não há nos autos prova de que esta habite a residência de 

outrem. Desse modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado 

Especial para apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço 

da parte autora e, por consequência, a competência territorial deste juízo. 

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, 

da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida 

de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-61.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000175-61.2017.8.11.0078. REQUERENTE: SANDRO APARECIDO 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de 

endereço da parte autora. Desse modo, evidencia-se a incompetência 

desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto inviável 

delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a competência 

territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção 

do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção 

do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE 

PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto 

José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido 

e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-37.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KETYLA NATALIA BASTOS CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000099-37.2017.8.11.0078. REQUERENTE: KETYLA NATALIA BASTOS 

CARMONA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta o reclamante que foi surpreendido com o seu nome inserido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes, posto que desconhece 

qualquer tipo de débito com a parte requerida. Com efeito, a pretensão não 

se mostra devidamente amparada documentalmente e, como se isso não 

bastasse, a parte requerida trouxe aos autos cópia do contrato firmado 

com a parte autora. Assim, a parte ré, em contestação, logrou demonstrar 

a ilegitimidade da referida ação, demonstrando que não houve inserção 

indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes. Como se 

não bastasse, verifica-se que a atitude do requerente se enquadra nas 

hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 80 do 

CPC. Assim, condeno o requerente ao pagamento de multa arbitrada em 

10% sobre o valor corrigido da causa e indenizar a parte contrária por 

eventuais prejuízos sofridos pela conduta do requerente, o que deverá 

ser verificado em ação autônoma. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. O pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita será analisado em caso de eventual recurso inominado 

interposto pela parte autora, observando-se estritamente os documentos 

que constarem dos autos. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% 

do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98 § 2o 

e 3º), nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-87.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDA CICERA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000225-87.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ERIVALDA CICERA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que não possui débitos com 

a parte ré. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que o débito é 

devido. Apesar de suas alegações, a parte requerida não juntou qualquer 

documento que comprove a existência do débito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Além disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-82.2017.8.11.0078
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000096-82.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ANA CELIA ARAUJO PIMENTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 
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Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que não possui débitos com 

a parte ré. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que o débito é 

devido e que o contrato foi desativado por inadimplência. Apesar de suas 

alegações, a parte requerida não juntou qualquer documento que 

comprove a existência do débito. Ora, a parte reclamada é responsável 

pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Além 

disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, se incumbiu 

o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Entretanto, no caso concreto, o requerente já 

possuía inscrição nos órgãos de proteção ao crédito quando da inscrição 

em litígio, portanto não faz jus à dano moral, de acordo com entendimento 

da Turma Recursal Única de Mato Grosso. “SÚMULA 22: "A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver 

negativação preexistente." Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito descrito na inicial e EXCLUIR o nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-55.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000059-55.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente 

comprovação de endereço da parte autora, pois o comprovante de 

residência está em nome de terceiro e não há, nos autos, provas de que 

esta habite a residência de outrem. Desse modo, evidencia-se a 

incompetência desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto 

inviável delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a 

competência territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, 

segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 4 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito
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Processo Número: 1000001-18.2018.8.11.0078
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AMAURI LUIZ STIPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000001-18.2018.8.11.0078. REQUERENTE: AMAURI LUIZ STIPP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação 

de endereço da parte autora. Desse modo, evidencia-se a incompetência 

desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto inviável 

delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a competência 

territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção 

do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção 

do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE 
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PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto 

José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido 

e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-77.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR FEITOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000204-77.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JILMAR FEITOSA NETO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço da parte autora. Desse modo, 

evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para apreciação da 

demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora e, por 

consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 4 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-77.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CPS COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000161-77.2017.8.11.0078. REQUERENTE: CPS COMERCIO DE 

CONFECCAO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço da parte autora, pois o comprovante 

de residência está em nome de terceiro e não há, nos autos, provas de 

que esta habite a residência de outrem. Desse modo, evidencia-se a 

incompetência desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto 

inviável delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a 

competência territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, 

segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 
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(ADVOGADO(A))

EMILLY CARLA SOUTO OAB - MT0022122A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DENISE SCHNEIDER TECKIO- (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010004-44.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ELENILSON MIGUEL DA SILVA 

REQUERIDO: SILVIA DENISE SCHNEIDER TECKIO- Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente 

comprovação de endereço da parte autora. Desse modo, evidencia-se a 

incompetência desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto 

inviável delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a 

competência territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, 

segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-73.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000213-73.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ROMANI COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Alega o autor que foi punido 

administrativamente pela ré pela suposta infração “desvio de energia no 

ramal de entrada” e cobrado o valor de R$13.320,35 (treze mil trezentos e 

vinte reais e trinta e cinco centavos). A ré alega, em contestação, que é 

necessária a realização de perícia para apurar a veracidade da infração 

administrativa. O art. 3º da Lei 9.099/95 dispõe que “o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade”. O art. 35 da mesma lei dispõe que 

“quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua 

confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico”. 

Observa-se, assim, que no âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica 

permitida é a informal, ou seja, não é possível a realização de perícia, pois 

incompatível com os princípios norteadores do Juizado. E é esse o caso 

dos autos, uma vez que apenas pelos documentos acostados não é 

possível verificar se houve erro na execução do serviço prestado pela 

parte requerida, sendo necessários conhecimentos técnicos específicos 

para fazê-lo. Em consequência, forçoso reconhecer a incompetência do 

Juizado Especial Cível para prosseguimento do feito, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do 

art. 51 da lei n.º 9.099/95. Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente 

feito, e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no inc. II do art. 51 da Lei nº 9.099/95. Condenação em 

custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-10.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEMARA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000159-10.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EIDEMARA BISPO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço 

da parte autora, pois o comprovante de residência está em nome de 

terceiro e não há, nos autos, provas de que esta habite a residência de 

outrem. Desse modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado 

Especial para apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço 

da parte autora e, por consequência, a competência territorial deste juízo. 

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, 

da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida 

de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 
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ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-31.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGG CHEMICAL CORPORATION LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000080-31.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ALESSANDRO ANDRE 

RAUBER REQUERIDO: PGG CHEMICAL CORPORATION LTDA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que as partes realizaram acordo. Certo é que 

se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-50.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000167-50.2018.8.11.0078. REQUERENTE: EVANILDA LEITE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta o reclamante que foi surpreendido com o seu nome inserido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes, posto que desconhece 

qualquer tipo de débito com a parte requerida. Com efeito, a pretensão não 

se mostra devidamente amparada documentalmente e, como se isso não 

bastasse, a parte requerida trouxe aos autos provas da existência do 

débito. Assim, a parte ré, em contestação, logrou demonstrar a 

ilegitimidade da referida ação, demonstrando que não houve inserção 

indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes. Quanto ao 

pedido contraposto, as provas elencadas pela requerida comprovam os 

serviços prestados e da qual esta faz jus ao recebimento. Como se não 

bastasse, verifica-se que a atitude do requerente se enquadra nas 

hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 80 do 

CPC. Assim, condeno o requerente ao pagamento de multa arbitrada em 

10% sobre o valor corrigido da causa e indenizar a parte contrária por 

eventuais prejuízos sofridos pela conduta do requerente, o que deverá 

ser verificado em ação autônoma. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o 

procedente, condenando a autora ao pagamento da quantia de R$109,56 

(cento e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente aos serviços 

prestados e devidamente comprovados pela requerida, os quais deverão 

ser acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir do 

vencimento da obrigação. O pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita será analisado em caso de eventual recurso inominado 

interposto pela parte autora, observando-se estritamente os documentos 

que constarem dos autos. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% 

do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98 § 2o 

e 3º do CPC), nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-13.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRNEI BARBOSA DE SOUZA ARAUJO OAB - RS100105B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DALL AGNOL (RÉU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000357-13.2018.8.11.0078. AUTOR(A): SIMBIOSE - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA RÉU: 

OSVALDO DALL AGNOL Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA. A presente ação versa sobre contrato de compra e venda, 

cujo valor total da causa é de R$ 45.332,14 (quarenta e cinco mil trezentos 

e trinta e dois reais e quatorze centavos) o que afasta a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis. Isso porque, o autor postula o pagamento de 

produtos no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), 

cujo valor corrigido acrescido dos efeitos da mora totaliza R$ 45.332,14 

(quarenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), 

valor que supera quarenta salários mínimos. Conforme dispõe o art. 3º, 

inciso I, da Lei 9.099/95: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo. Ademais, a matéria já foi motivo de 

discussão nos Tribunais Recursais, havendo inclusive o Tribunal Recursal 

do Rio Grande do Sul editado a Súmula 11 que dita: mesmo nas causas 

cíveis enumeradas no art. do CPC/73, quando de valor superior a 40 

salários mínimos, não podem ser propostas perante os Juizados 

Especiais. Em consequência, forçoso reconhecer a incompetência do 

Juizado Especial Cível para prosseguimento do feito, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do 
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art. 51 da lei n.º 9.099/95. Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente 

feito, e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no inc. II do art. 51 da Lei nº 9.099/95. Condenação em 

custas e honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-17.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010064-17.2017.8.11.0078. REQUERENTE: LUCIANA FRANCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que as partes realizaram 

acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o 

exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-28.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOÃO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000259-28.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: GILMAR JOÃO TEIXEIRA Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-59.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEAN SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000341-59.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ALDEAN SIQUEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preceitua o 

art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RENAN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000327-75.2018.8.11.0078. REQUERENTE: DOUGLAS RENAN GOMES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que as partes realizaram acordo. Certo é que 

se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do 
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Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000086-04.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ELISSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 

dispõe o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;” Verifica-se que a parte Requerente, mesmo 

devidamente intimada, não compareceu na audiência de conciliação, 

tampouco apresentou justificativa para a ausência. Ante o exposto, e com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, diante da ausência 

injustificada do autor na audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-62.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLISON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000302-62.2018.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ALLISON APARECIDO DOS SANTOS Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte: “Art. 485. O juiz nao resolvera o 

merito quando: III – por nao promover os atos e as diligen- cias que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não 

indicou o endereço da parte ré. Ante o exposto, e com fulcro no 485, III, do 

CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, 

diante da ausência injustificada do autor na audiência. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a inércia decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, servindo esta como 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-97.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ELISIO DE PAULA NETO OAB - MT0013071A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000138-97.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JOSE DELMIRO DA SILVA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que não possui débitos com a parte ré. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação. Analisando os 

autos, observa-se ser caso de se decretar a revelia da parte Requerida, 

uma vez que, devidamente citada para oferecer contestação, quedou-se 

inerte. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às provas já 

carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto para a 

prolação de sentença, seja porque se operou o fenômeno da presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os próprios 

documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. Assim, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 
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refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial 

e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e 

EXCLUIR o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 5 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-53.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLMERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000225-53.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLMERSON SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 dispõe o seguinte: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Verifica-se que a parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não 

compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou 

justificativa para a ausência. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, diante da ausência injustificada do autor na audiência. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s .  C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-68.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLMERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000224-68.2018.8.11.0078. REQUERENTE: CLMERSON SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que nunca firmou contrato com a parte ré, nem recebeu serviço algum. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que o débito é 

devido. Apesar de suas alegações, a parte requerida não juntou qualquer 

documento que comprove a existência do débito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Além disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-32.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARAIZA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000304-32.2018.8.11.0078. REQUERENTE: E.C. BASSETO & SOUTO 

LTDA - ME REQUERIDO: MARAIZA BENTO DA SILVA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço e CNPJ da parte autora. Desse modo, 

evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para apreciação da 

demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora e, por 

consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-98.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE ARAUJO MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANTONIO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000179-98.2017.8.11.0078. REQUERENTE: RAPHAEL DE ARAUJO MELLO 

REQUERIDO: FABIANO ANTONIO MIRANDA Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 

485, III, do CPC dispõe o seguinte: “Art. 485. O juiz nao resolvera o merito 

quando: III – por nao promover os atos e as diligen- cias que lhe incumbir, 

o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Verifica-se que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não indicou o endereço 

da parte ré. Ante o exposto, e com fulcro no 485, III, do CPC, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, diante da 

ausência injustificada do autor na audiência. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a inércia decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEY VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000020-24.2018.8.11.0078. REQUERENTE: QUEZIA BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: DELEY VEICULOS LTDA - ME Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço e identidade da parte autora. Desse 

modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para 

apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora 

e, por consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-25.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI PRISCILA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000158-25.2017.8.11.0078. REQUERENTE: DAIANI PRISCILA BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Em síntese, sustenta o reclamante que foi surpreendido com o seu 

nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes, posto que 

desconhece qualquer tipo de débito com a parte requerida. Com efeito, a 

pretensão não se mostra devidamente amparada documentalmente e, 

como se isso não bastasse, a parte requerida trouxe aos autos cópia do 

contrato firmado com a parte autora. Assim, a parte ré, em contestação, 

logrou demonstrar a ilegitimidade da referida ação, demonstrando que não 

houve inserção indevida do nome do requerente no cadastro de 

inadimplentes. Como se não bastasse, verifica-se que a atitude do 

requerente se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas 

nos incisos I, II e III do art. 80 do CPC. Assim, condeno o requerente ao 

pagamento de multa arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa e 

indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos sofridos pela conduta 

do requerente, o que deverá ser verificado em ação autônoma. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita será analisado em caso 

de eventual recurso inominado interposto pela parte autora, 

observando-se estritamente os documentos que constarem dos autos. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa, sob 

condição suspensiva de exigibilidade (art. 98 § 2o e 3º), nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Remeto à homologação do Juiz 

togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-90.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETH FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000089-90.2017.8.11.0078. REQUERENTE: GILDETH FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço da parte autora, 

pois o comprovante de residência está em nome de terceiro e não há, nos 

autos, provas de que esta habite a residência de outrem. Desse modo, 

evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para apreciação da 

demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora e, por 

consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-74.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTUNES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000103-74.2017.8.11.0078. REQUERENTE: GILBERTO ANTUNES MARIA 

REQUERIDO: OI S/A Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço da 

parte autora, pois o comprovante de residência está em nome de terceiro 

e não há, nos autos, provas de que esta habite a residência de outrem. 

Desse modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para 

apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora 

e, por consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 
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incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-75.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000230-75.2018.8.11.0078. REQUERENTE: ALINE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei n. 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 dispõe o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Verifica-se que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada, não compareceu na 

audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa para a 

ausência. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, 

diante da ausência injustificada do autor na audiência. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA. P.I.C. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DO NASCIMENTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000227-23.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MAGNO DO NASCIMENTO 

NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de 

endereço da parte autora. Desse modo, evidencia-se a incompetência 

desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto inviável 

delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a competência 

territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção 

do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção 

do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE 

PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto 

José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO 

ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO 

FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados 

Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de 

mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 

do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido 

e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-68.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE BASTOS RIBEIRO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB - BA24143 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000181-68.2017.8.11.0078. REQUERENTE: MICHAEL DE BASTOS 

RIBEIRO DE REZENDE REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço da parte autora, 

pois o comprovante de residência está em nome de terceiro e não há, nos 

autos, provas de que esta habite a residência de outrem. Desse modo, 

evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para apreciação da 

demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora e, por 

consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 
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71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-83.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA BATISTA OAB - MT18317/B (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000180-83.2017.8.11.0078. REQUERENTE: FABIANA DOS SANTOS 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa 

aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que não possui débitos com 

a ré. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que o débito é 

devido. Apesar de suas alegações, a parte requerida não juntou qualquer 

documento que comprove a existência do débito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Além disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-13.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000260-13.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: JONAS SANTOS DA SILVA 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Salienta-se 

que é direito do autor desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu. Segundo enunciado n° 90 do 

FONAJE, in verbis: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". Não há 

que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso necessário, poderá 

pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim sendo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e seu § 4º, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

autora. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-50.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000221-50.2017.8.11.0078. REQUERENTE: SUZANA CANDIA FRUTUOSO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que nunca firmou contrato com a parte ré, nem 

recebeu serviço algum. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito 

a ilegalidade da negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que 

o débito é devido. Apesar de suas alegações, a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprove a existência do débito. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. Além disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Assim, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por 

fim, em se tratando de negativação indevida, é certo que há violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da 

parte autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o 

julgador deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-89.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CONCEICAO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000436-89.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: LUZINETE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: JOSE ALBERTO DA CONCEICAO MARTINS Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-56.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JUSMAR DE FRANCA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000283-56.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JUSMAR DE FRANCA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preceitua o 

art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 
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Leigo SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-14.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENAILDA NUNES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000344-14.2018.8.11.0078. REQUERENTE: RENAILDA NUNES AZEVEDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que nunca firmou contrato com a parte ré, nem recebeu serviço algum. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação. A parte requerida, por sua vez, afirmou que o débito é 

devido. Apesar de suas alegações, a parte requerida não juntou qualquer 

documento que comprove a existência do débito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Além disso, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Logo, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida de rigor. Por fim, em se 

tratando de negativação indevida, é certo que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Comprovado que a inclusão dos dados da parte 

autora junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Para arbitramento da indenização por danos morais, o julgador 

deve considerar seu duplo caráter: compensatório para a vítima e 

sancionatório/preventivo para o ofensor. Deve representar uma 

compensação pelo sofrimento ocasionado à vítima e, ao mesmo tempo, 

desestímulo para comportamentos futuros da mesma natureza por parte 

do ofensor. Além disso, para fixação da indenização, o julgador deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, tais quais a gravidade do 

dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e, em especial, a 

repercussão do dano moral. Assim, fixo a indenização por danos morais 

devida pelo réu à parte autora em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito descrito na inicial e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 1.000,00 

(um mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

com juros de mora de 1% a.m., contados da citação, e EXCLUIR o nome do 

autor dos cadastros de inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 

da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-30.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WMO FRAGRANCIAS E COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KACIA DE ALMEIDA GOMES OAB - GO41955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CARLA CALASSARA BATISTA 02171011190 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000136-30.2018.8.11.0078. REQUERENTE: WMO FRAGRANCIAS E 

COSMETICOS LTDA - ME REQUERIDO: BIANCA CARLA CALASSARA 

BATISTA 02171011190 Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Salienta-se que é direito do autor desistir do feito a qualquer tempo, 

independentemente de concordância do réu. Segundo enunciado n° 90 do 

FONAJE, in verbis: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento". Não há 

que se falar em prejuízo do réu, posto que, caso necessário, poderá 

pleitear eventual direito em ação autônoma. Assim sendo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e seu § 4º, JULGO 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por desistência da parte 

autora. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-90.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANE KELLY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000132-90.2018.8.11.0078. REQUERENTE: RHAYANE KELLY SANTOS 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Dispenso o relatório na forma do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. De acordo com o art. 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem a 

resolução do mérito quando o juiz “verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual”. No presente caso, verifica-se que a parte 

Requerente informou que fora realizado acordo extrajudicial e, em que 

pese tenha requerido a homologação, não juntou nos autos o termos de 

acordo, o que impossibilita decisão homologatória desse juízo. Assim, 

clara está a falta de interesse de agir da presente ação. Posto isso, 
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declaro EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. P.R.I. CUMPRA-SE, 

servindo esta como MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 

40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 6 

de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-07.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMA PASTORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000435-07.2018.8.11.0078. REQUERENTE: LUIZ IORI REQUERIDO: 

ELISMA PASTORA DA SILVA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA. DECIDO. 

Consta nos autos que a Requerida possui domicílio no município de 

Petrolina-PE, conforme se verifica na inicial, razão pela qual este juízo é 

incompetente para julgamento da demanda. Ressalte-se que não se trata 

de ação de reparação de danos, o que ensejaria a possibilidade de 

escolha do Requerente quanto ao foro competente. Também não estamos 

diante da previsão do inciso II do art. 4º da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

não existe contrato ou qualquer outro documento que ateste que a 

obrigação deveria ser satisfeita na comarca de Sapezal-MT. Desse modo, 

evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para apreciação da 

demanda, tendo em vista que o foro competente é o do domicílio do 

Requerido, sobretudo quando a demanda versa sobre direito do 

consumidor. Nesse sentido trago julgado à colação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL ABSOLUTA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO 

DOMICÍLIO DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO 

DA DEFESA DOS DIREITOS - COMPETÊNCIA - FORO DO DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO. A facilitação da defesa dos direitos 

do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio 

domicílio, mas tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, 

aleatoriamente foro diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o 

ajuizamento da ação. (TJ-MT - AI: 00280848220108110000 28084/2010, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2011, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2011)” Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito. A propósito: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo 

SAPEZAL, 6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-95.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010268-95.2016.8.11.0078. REQUERENTE: EDINEI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Em síntese, sustenta o requerente que foi surpreendido com o seu 

nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes, posto que 

desconhece qualquer tipo de débito com a parte requerida. Com efeito, a 

pretensão não se mostra devidamente amparada documentalmente e, 

como se isso não bastasse, a parte requerida trouxe aos autos provas da 

existência do débito. Assim, a parte ré, em contestação, logrou 

demonstrar a ilegitimidade da referida ação, demonstrando que não houve 

inserção indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes. 

Como se não bastasse, verifica-se que a atitude do requerente se 

enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III 

do art. 80 do CPC. Assim, condeno o requerente ao pagamento de multa 

arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa e indenizar a parte 

contrária por eventuais prejuízos sofridos pela conduta do requerente, o 

que deverá ser verificado em ação autônoma. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. O pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita será analisado em caso de eventual recurso 

inominado interposto pela parte autora, observando-se estritamente os 

documentos que constarem dos autos. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

patamar de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (art. 98 § 2o e 3º do CPC), nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 

6 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H T DE MORAES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELIO THOME DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000431-67.2018.8.11.0078. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: H T DE MORAES & CIA LTDA - ME, HELIO THOME 

DE MORAES Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO EXECUÇ˜AO DE TITULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. A presente ação versa sobre uma cédula de 

crédito bancário, cujo valor total da causa é de R$ 86.776,68 (oitenta e 

seis mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) o 

que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Sendo assim, o 

valor da causa supera o limite de quarenta salários mínimos dos Juizados 

Especiais Cíveis. Conforme dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo. Ademais, a matéria já foi motivo de discussão nos Tribunais 

Recursais, havendo inclusive o Tribunal Recursal do Rio Grande do Sul 

editado a Súmula 11 que dita: mesmo nas causas cíveis enumeradas no 

art. do CPC/73, quando de valor superior a 40 salários mínimos, não podem 

ser propostas perante os Juizados Especiais. Em consequência, forçoso 

reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para 

prosseguimento do feito, impondo-se a sua extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência jurisdicional do Juizado 

Especial Cível para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no inc. II do art. 51 da Lei nº 9.099/95. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à 

homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur 

Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 7 de dezembro de 2018. 

Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-85.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PAULO MACHADO DEREVIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000154-85.2017.8.11.0078. EXEQUENTE: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA EXECUTADO: VILMAR PAULO MACHADO DEREVIANI Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 7 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-36.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000112-36.2017.8.11.0078. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente comprovação de endereço 

da parte autora, pois o comprovante de residência está em nome de 

terceiro e não há, nos autos, provas de que esta habite a residência de 

outrem. Desse modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado 

Especial para apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço 

da parte autora e, por consequência, a competência territorial deste juízo. 

Diante das circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, 

da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida 

de rigor. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis 

(Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro 

a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com fundamento no artigo 51, inciso 

III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. 

Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 7 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000237-67.2018.8.11.0078. REQUERENTE: GRAZIELI ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. Trata-se de 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, sustenta o 

reclamante que foi surpreendido com o seu nome inserido indevidamente 

no cadastro de inadimplentes, posto que desconhece qualquer tipo de 

débito com a parte requerida. Com efeito, a pretensão não se mostra 

devidamente amparada documentalmente e, como se isso não bastasse, a 

parte requerida trouxe aos autos provas da existência do débito. Assim, a 

parte ré, em contestação, logrou demonstrar a ilegitimidade da referida 

ação, demonstrando que não houve inserção indevida do nome do 

requerente no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido contraposto, 

as provas elencadas pela requerida comprovam os serviços prestados e 

da qual esta faz jus ao recebimento. Como se não bastasse, verifica-se 

que a atitude do requerente se enquadra nas hipóteses de litigância de 

má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 80 do CPC. Assim, condeno o 

requerente ao pagamento de multa arbitrada em 10% sobre o valor 

corrigido da causa e indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos 

sofridos pela conduta do requerente, o que deverá ser verificado em ação 

autônoma. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente, condenando a autora 

ao pagamento da quantia de R$ 209,04 (duzentos e nove reais e quatro 

centavos) referente aos serviços prestados e devidamente comprovados 

pela requerida, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e 

corrigidos monetariamente a partir do vencimento da obrigação. O pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita será analisado em caso 

de eventual recurso inominado interposto pela parte autora, 

observando-se estritamente os documentos que constarem dos autos. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da causa, sob 

condição suspensiva de exigibilidade (art. 98 § 2o e 3º do CPC), nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Remeto à homologação 

do Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro 

Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 7 de dezembro de 2018. Conrado 

Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-14.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VITORIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000150-14.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VANDERLEIA VITORIO 

MENDES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ausente 

comprovação de endereço da parte autora, pois o comprovante de 

residência está em nome de terceiro e não há, nos autos, provas de que 

esta habite a residência de outrem. Desse modo, evidencia-se a 

incompetência desse Juizado Especial para apreciação da demanda, visto 

inviável delimitar o endereço da parte autora e, por consequência, a 

competência territorial deste juízo. Diante das circunstâncias fáticas, 

segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. 

AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: 

Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) 

JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - 

ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O 

Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - 

Recurso conhecido e provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, em consequência 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do 

FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis nesta fase, a 

teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do Juiz togado, 

nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz 

Leigo SAPEZAL, 7 de dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-12.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GERALDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO OAB - SP351662 (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CHELLI OAB - SP249623 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS FAYAD OAB - SP0148893A (ADVOGADO(A))

FABRICIO DE OLIVEIRA KLEBIS OAB - SP183854 (ADVOGADO(A))

LUCIANO ROGERIO BRAGHIM OAB - SP149792 (ADVOGADO(A))

ALBERTO CHEDID FILHO OAB - SP313435 (ADVOGADO(A))

VALDEMIR DA SILVA PINTO OAB - SP115567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000036-12.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ADRIANO GERALDO DE LIMA 

REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

presente caso, observa-se que as partes realizaram acordo. Certo é que 

se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Assim, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 7 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-56.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:
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VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CAMILA ALVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000380-56.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VITORIA COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDIA CAMILA ALVES 

NASCIMENTO Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No presente caso, observa-se que as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Assim, outro caminho não há senão a homologação do acordo pactuado 

nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Remeto à homologação do Juiz togado, nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 7 de 

dezembro de 2018. Conrado Machado Simão Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-87.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA 

(REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010081-87.2016.8.11.0078. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PINEDA 

REQUERIDO: SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Dispensado o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Ausente comprovação de endereço e identidade da parte autora. Desse 

modo, evidencia-se a incompetência desse Juizado Especial para 

apreciação da demanda, visto inviável delimitar o endereço da parte autora 

e, por consequência, a competência territorial deste juízo. Diante das 

circunstâncias fáticas, segundo a dicção do art. 51, inciso III, da Lei 

9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE, a extinção do feito é medida de rigor. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e provido. RNEI, 

1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 12/07/2012. FONAJE - 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, declaro a incompetência territorial, 

em consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei nº 9.099/95 e 

enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e honorários incabíveis 

nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada. Intime-se. Cumpra-se. Remeto à homologação do 

Juiz togado, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Arthur Monteiro Morais 

Coelho Juiz Leigo SAPEZAL, 11 de dezembro de 2018. Conrado Machado 

Simão Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20382 Nr: 677-42.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Diego de Lima, Ovídio Barbosa dos 

Santos Neto, Bruno Augusto Pereira da Silva, Adriano Saraiva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Magaiver Baesso - OAB:OAB/MT n°21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 293, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop, para as devidas providências. 

Código de rastreabilidade: 81120183883624.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-85.2013.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO NIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-81.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE MELO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031/O-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Conheço diretamente da 

matéria discutida, eis que basicamente de direito, dispensando a produção 

de provas em audiência, até mesmo porque assim pugnaram as partes. 

Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais proposta por Marcilene de Melo Sousa contra 

Viação Eldorado LTDA, alegando que no mês de dezembro do ano de 

2017 usufruiu do serviço de transporte da reclamada, deslocando-se da 

cidade de Tabaporã – MT para Porto dos Gaúchos – MT. Afirma que ao 

retornar para Tabaporã – MT, também utilizando os serviços de 

transportes da reclamada, foi surpreendida com o extravio de uma de 

suas bagagens despachadas. Informa que na oportunidade procurou um 

preposto da reclamada e registrou o ocorrido, sendo lhe solicitado um 

prazo para tentar localizar a bagagem, porém, até o presente momento 

não ocorreu a restituição. Alega que, no interior da mala extraviada, 

encontravam-se pertences que juntos somam a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), sendo tal quantia pleiteada a título de danos 

materiais, além do ressarcimento moral. A conciliação restou infrutífera, 

tendo a reclamada apresentado defesa, pleiteando que seja afastada a 

aplicação, no caso, do instituto da inversão do ônus da prova, bem como, 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto resta demonstrada a 

ausência de verossimilhança e hipossuficiência da autora, reconhecendo, 

por fim, que os documentos lançados nos autos não se prestam a 

comprovar que o valor dos bens extraviados. Afirma que a requerente 

não faz prova dos pertences que alega estar na mala, nem mesmo que 

estes alcançam a importância pleiteada. Por fim, alega a inexistência de 

dano moral e pugna pela total improcedência dos pedidos. Inicialmente 

cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso. A reclamada alega que não se aplica o Código de Defesa 

do Consumidor, nem mesmo deve ocorrer a inversão do ônus da prova, 

contudo, tal alegação não prospera pois, adotando o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o diploma consumerista: 

"Indenização - dano moral – extravio de mala em viagem aérea - 

Convenção de Varsóvia - Observação mitigada - Constituição Federal - 

Supremacia. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a 

indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos 

morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de 

constrangimento, aborrecimentos e humilhação decorrentes do extravio de 

mala, cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do 

artigo 5º, no que se sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo 

Brasil." (RE nº 172.720/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio) Assim, tem-se 

como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. De outro lado, quanto ao pleito material, 

observa-se que, no caso vertente, realmente não se aplica a inversão do 

ônus da prova porque a demanda não versa sobre conhecimentos 

técnicos a ponto de colocar a reclamante em evidente desvantagem na 

relação processual[1]. Tratando-se de típica relação de consumo, deve à 

demandada ser objetivamente responsabi l izada ( isto é , 

independentemente da análise de culpa) pelo defeito nos serviços 

prestados, forte no disposto no art. 14, do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:I - o modo de 

seu fornecimento;II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.§ 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 

será apurada mediante a verificação de culpa.” Trata-se da cláusula da 

incolumidade, inerente aos contratos de transporte em geral, segundo a 

qual o transportador tem o dever de zelar pela segurança do passageiro – 

e de seus pertences – a fim de que chegue são e salvo ao seu destino.[2] 

O ônus do consumidor de demonstrar o nexo causal entre o fato 

(utilização dos serviços da reclamada) e o serviço defeituoso (extravio da 

bagagem), a fim de que se possa aplicar a responsabilidade objetiva, 

restou devidamente comprovado nos autos, conforme se vê no ticket de 

bagagem aportado, e, principalmente, do relatório de ocorrência 

confeccionado pelo funcionário da empresa reclamada. Vislumbra-se, no 

caso em tela, a caracterização do defeito na prestação do serviço que, 

por consequência, causou danos a autora, pois, é responsabilidade da 

empresa zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos 

pertences. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inciso I e II, do artigo 14, do 

CDC). A parte requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora 

não comprovou suas alegações e os alegados danos, contudo, deixa de 

se manifestar quanto ao termo de ocorrência lavrado na oportunidade por 

um de seus prepostos, documento hábil em comprova o defeito do 

serviço. Deveria a reclamada ter provado suas alegações, pois, o ônus da 

prova lhe compete. Sendo o ônus da prova aplicado a essas hipóteses do 

prestador do serviço, se ele não comprovar suas alegações será 

responsabilizado, como ocorre no presente caso[3]. Nesta esteira, tenho 

como presente os requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

previsto nos art. 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ante a similitude do caso em questão 

com o enfrentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, colaciono 

o aresto: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ART. 14, CDC. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. DANOS MATERIAIS. 

Devidamente comprovados. Impugnações feitas pela demandada despidas 

de suporte probatório, ônus que lhe incumbia, forte no disposto no art. 

333, II, CPC. DANOS MORAIS. Caracterização em decorrência do próprio 

fato. Transtornos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, 

principalmente levando em consideração as circunstâncias do caso 

concreto. MANTIDO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. 

APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA 

IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70024726416, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 20/08/2008) Crucial esclarecer que, não obstante 

legislações esparsas mencionem o valor indenizatório prefixado, tal 

definição deve ser tida como montante mínimo para definição da 

indenização, mormente porque o ordenamento jurídico pátrio adota o 

princípio da reparação integral do dano (art. 944 do CC/2002), consistindo 

em direito básico do consumidor à luz do art. 6º, VI, da Lei 8.078/90. A 

requerida impugna a alegação da autora de que os seus pertences juntos 

somavam R$ 2.000,00 (dois mil reais). Porém, é perfeitamente crível que a 

bagagem de uma pessoa que esteja em viagem tenha bens pessoais que 

alcancem o montante alhures, até mesmo porque, o valor apresentado 

pela reclamante não exorbita com o praticado no comércio, razão pela qual 

hei por bem considerá-los. Urge destacar também que o termo de 

ocorrência ou controle de viagens, confeccionado pela requerida no 

momento da constatação de extravio, consignou que o “bagageiro do 

veículo abriu”, sendo extraviados vários itens, além de outras bagagens 

que foram apenas descritas por seu número de identificação, fazendo, ao 

final, a observação de que havia um aparelho de secar cabelos entre 

esses objetos. Poderia a requerida ter se diligenciado no sentido de obter 

maiores dados quanto aos objetos extraviados, porém, limitou-se a 

mencionar o número da bagagem. Em decorrência das disposições acima, 

tenho como valor da reparação material a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Não restam dúvidas acerca do dano moral, pois a reclamante se viu 

impedida do acesso à sua bagagem que, por sinal, se encontravam 

roupas entre outros objetos pessoais. Em tais casos, a concepção atual 

da doutrina e da jurisprudência orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 
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do prejuízo, quando presentes os pressupostos legais para a 

responsabilidade civil Restando comprovada a falha da empresa 

reclamada na prestação dos seus serviços, imperiosa se torna a 

condenação ao pagamento de indenização ao requerente pelos danos 

morais suportados em razão dos fatos narrados nos autos, pelo que 

passo à análise do valor da indenização por dano moral fixado na 

sentença. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado 

no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma 

tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar 

para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal 

sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico 

no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, Julgo Parcialmente 

Procedentes os pedidos formulados na inicial proposta por Marcilene de 

Melo Sousa contra Viação Eldorado LTDA, para fins de CONDENAR a 

requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso 

(súmulas 43 e 54, ambas do STJ), e, ainda, para CONDENAR a requerida 

ao ressarcimento moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente, pelo INPC, a partir da data desta sentença e acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso (data do extravio). Via 

de consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez precluso o prazo recursal, sendo certificado o trânsito em julgado da 

sentença e, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, fica 

desde já determinado o arquivamento com as baixas e anotações de 

praxe. Expeça-se o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito [1] 

1ª Turma Recursal – MT, RI 4536/2007, Rel. Dr. Dirceu dos Santos, julg. 

02.04.2008. [2] Apelação Cível Nº 70024726416, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, Julgado em 20/08/2008 [3] 1ª Turma Recursal – MT, RI 1492/2007, 

Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, julg. 21.09.2007.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-97.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA FARTO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo 

executado, insurgindo-se quanto ao valor aferido no cálculo elaborado 

pela parte embargada, o qual embasa a presente execução. É sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Aduz a embargante que a execução 

pretendida pela parte embargada foi requerida em excesso, contudo, uma 

vez elaborado cálculo judicial, constatou-se que tal tese não merece 

guarida. Verifica-se ainda, que o executado deixou de acostar a planilha 

de cálculo do valor que entende correto, tem-se que os presentes 

embargos à execução devem LIMINARMENTE REJEITADOS. Nesse sentido 

leciona o art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC, in verbis: “Art. 917. Nos embargos 

à execução, o executado poderá alegar: (omissis) § 3o Quando alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, 

sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento; (...)” (destaque acrescido) Por seu turno, não há nos autos 

qualquer planilha de cálculo, sendo o excesso o único fundamento, de 

modo que, no caso sub judice, imperiosa a rejeição liminar, na forma 

alhures descrita. Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS 

acostados em ID n.º 14531365, isto SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo 

de fixar condenação a título de custas e honorários, ante a vedação legal 

da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito para prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Intimem-se as partes. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-58.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVELTON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a audiência restou prejudicada em face 

da ausência injustificada do reclamante, apesar de intimado. Isto posto, 

declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Em face da desídia do 

reclamante, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais. Certificado o trânsito em julgado e, 

devidamente calculadas as custas e anotada a respectiva pendência, em 

caso de não pagamento, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-48.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos em correição. Dispenso o relatório em razão da disposição contida 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Não havendo 

preliminares pendentes de apreciação, nem mesmo qualquer questão de 

nulidade, tem-se como possível o julgamento de mérito. Apenas para 

melhor elucidar os fatos litigados, cuida-se de reclamação, em que a 

reclamante aduz que é cliente da reclamada, utilizando o serviço de TV 

por assinatura via satélite, e que, inicialmente este serviço era prestado na 

cidade de Sinop/MT, sendo posteriormente transferido para o distrito de 

Americana do Norte, o qual pertence a esta Comarca de Tabaporã, em 

razão de ter mudado de endereço. Narra que os serviços passaram a 

apresentar problemas de funcionamento há cerca de um mês, passando a 

exibir a mensagem “sinal não encontrado”. Requer-se, após aditamento 

dos pedidos, indenização por danos morais, além da determinação para 

que a requerida abstenha-se de realizar as cobranças referentes aos 

meses em que os serviços não foram prestados. Instada, a reclamada 

aduz que os fatos narrados não ultrapassam a seara do mero 

aborrecimento, e que a reclamante permaneceu inadimplente em relação 

aos serviços durante certo período. Nesta senda, após análise dos 

documentos acostados aos autos, tem-se que a reclamante, em um 

primeiro momento, juntou apenas as faturas inerentes aos meses de 

junho, julho e agosto/2016, todas sem os respectivos comprovantes de 

pagamentos. Com efeito, sendo a demanda proposta em 04/11/2016, ao 

argumento que os serviços estavam sem funcionar por proximamente um 

mês, caberia a reclamante comprovar o pagamento das faturas inerentes 
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ao período anterior. Instada, a requerente informa que não possui aludidos 

comprovantes, sendo assim, não verificando que nos meses 

subsequentes ao período litigado consta nos autos comprovante de 

quitação, tem-se que não há que se falar em acolhimento dos pedidos 

autorais. Nem mesmo se verifica, na hipótese, os protocolos de 

atendimentos prestados pela reclamada quando solicitada pela reclamante, 

não havendo qualquer comprovação de que lhe foi garantida a 

transferência e efetiva prestação dos serviços no seu novo endereço. 

Desse modo, a reclamante não logrou êxito em comprovar que a postura 

da reclamada lhe ofendeu a ponto de ensejar indenização moral, não 

havendo provas de fato constitutivo do seu direito, nem mesmo em relação 

a cobrança dos meses pretéritos ao alegado cancelamento, tal como 

dispõe o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” 

A reclamante não comprova a solicitação de transferência do endereço 

inerente a prestação dos serviços, o atendimento da reclamada, ou seja, a 

transmissão de sinal naquela localidade em que passou a residir, nem 

mesmo que efetivou pontualmente todas suas obrigações, até mesmo 

porque, a reclamada informa que o serviço foi desabilitado em razão do 

não pagamento. Logo, não há como acolher a pretensão autoral, na 

esteira da correta distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, 

do CPC/, vez que, incumbia ao requerente produzir provas contundentes 

do direito vindicado. “Ex positis”, com fulcro no artigo 373, I, c/c art. 487, I, 

ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 48/2018/DF - ESTABELECER a seguinte escala de 

PLANTÃO JUDICIAL a ser obedecida pelos servidores lotados na 

Secretaria da Vara Única, com auxílio dos estagiários desta Comarca de 

Tapurah, durante o período de recesso, compreendido entre 20.12.2018 a 

06.01.2019, das 13h às 18h

* A Portaria nº 048/2018-DFcompleta, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53673 Nr: 1432-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KYADS, VRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDICE ROSENO DE ALMEIDA, Cpf: 

10951448471, Rg: 3605904-8, Filiação: Josefa Balbino de Almeida e José 

Roseno de Almeida, data de nascimento: 29/10/1993, brasileiro(a), natural 

de Teotônio Vilela-AL, convivente, do lar, Telefone (66) 99612-2264. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.025,71 (Um mil e vinte e cinco reais e setenta 

e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 11 de dezembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 2317-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Hiago Roque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Processo n°: 2317-28.2018.811.0108 (Código 65047)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Dannilo Hiago Roque dos Santos

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal vertida pelo Ministério Público Estadual em face de 

Dannilo Hiago Roque dos Santos, ante a suposta prática do crime previsto 

no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

Analisando o requerimento de relaxamento/revogação da prisão 

preventiva de f. 189-194, percebe-se que se trata exatamente do mesmo 

requerimento de f. 171-176, que já foi objeto de análise na decisão de f. 

187-188, motivo pelo qual se torna impertinente a nova análise, haja vista 

não ser o meio processual adequado.

 Dessa forma, deixo de analisar a petição de f. 189-194.

Aguarde-se o cumprimento das missivas para o encerramento da 

instrução processual.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 14 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65990 Nr: 2809-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Edineia Vater dos Santos, Tiago Ricardo dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2809-20.2018.811.0108 (Código 65990)

Requerentes: Karine Edineia Vater dos Santos e Outro

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de divórcio consensual formulado por Karine Edineia Vater dos 

Santos e Tiago Ricardo dos Santos, objetivando além do divórcio, a 

regulamentação da partilha de bens, guarda, alimentos e visitas dos filhos 

menores do casal, Nicolas Vater dos Santos e Mirella Vater dos Santos.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo.

 Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses dos infantes, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 
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inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 14 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26568 Nr: 1172-78.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MARIA GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISELE MARIA GOMES BARCELOS, Cpf: 

29421160134, Rg: 146.087, Filiação: Jurandir Moreira e Sônia Maria Gomes 

Moreira, data de nascimento: 12/11/1963, natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), agente de saúde. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Bloqueio do valor de R$3.998,18 (três mil, 

novecentos e noventa e oito reais, e dezoito centavos), através do 

Sistema Bacendjud.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

 Tapurah, 15 de dezembro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46093 Nr: 1841-29.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE DAYANE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO BATISTA ANDRADE DE SOUZA, 

Cpf: 02482974305, Rg: 0317091220069, brasileiro(a), convivente, 

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo n.º 1841-29.2014.811.0108Código n.º 46093Vistos, 

etc.Trata-se de ação de regulamentação de direito de visitas, com pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, movida por João Batista Andrade e 

Souza em desfavor de Monique Dayane de Almeida, ambos já qualificados 

nos autor.Narra o autor ter convivido com a requerida, em união estável, 

por um período aproximado de dois anos, e que de tal relacionamento 

adveio o nascimento, em 25.2.2011, de Bianca Lauany Almeida de Souza. 

Aduz que a requerida, nos últimos tempos, passou a dificultar o direito de 

visitação do requerente à filha menor, sequer permitindo que o autor 

mantenha contato com a criança.Assim, ajuizou a presente ação para que 

lhe fosse concedido, liminarmente, a estipulação de horário de visitação do 

requerente à filha, bem como, ao final do processo, a medida fosse 

convertida em definitiva, julgando-se procedente a ação. O processo foi 

ajuizado, em princípio, perante o Juízo da comarca de Nova Mutum. 

Entretanto, foi remetido à comarca de São José do Rio Claro, visto 

tratar-se da comarca de domicílio da menor e sua genitora.O pedido liminar 

foi deferido, fixando-se os horários de visita do requerente à filha.A ré foi 

pessoalmente citada, mas não contestou o feito, o que ensejou a 

decretação de sua revelia.Realizado estudo social do caso, o laudo foi 

aportado à fl. 29/31, cujo parecer foi favorável à manutenção da guarda 

da criança com a requerida.O Ministério Público pugnou pela designação 

de audiência conciliatória.Contudo, designada a audiência e determinada a 

intimação da requerida, esta não foi localizada, tendo o oficial de justiça 

certificado a mudança de endereço a esta comarca.Em decisão proferida 

em audiência, declinou-se a competência do Juízo de São José do Rio 

Claro em favor deste Juízo, bem como a remessa dos autos a esta 

comarca.É o necessário.Decido.Conforme se observa, a requerida é revel 

neste feito, visto que, citada, deixou decorrer in albis o prazo para 

contestar o feito.Como se sabe, os pais são guardiões naturais dos filhos 

e tem o poder-dever de exercê-la em igualdade de condições, sendo que, 

em caso de separação do casal, a guarda será exercida unilateralmente 

por aquele que reunir as melhores condições para tanto, atendendo a 

todas as necessidades do filho, ou compartilhada entre ambos os pais.In 

casu, o estudo social realizado atesta que a requerida detém boas 

condições para o exercício da guarda da filha, demonstrando ser mãe 

afetiva e preocupada com o bem estar e educação da menor. Atestou 

ainda que a menor estava bem cuidada e higienizada. Assim, não há nada 

nos autos que indique a necessidade de mudança dessa situação fática. 

Além disso, o pedido inicial limitou-se a requerer, tão somente, a 

regularização do direito de visitação do requerente à filha menor. Quanto 

ao pedido, observa-se a ausência de qualquer resistência da requerida, 

visto que, além de não contestar o feito, tornando-se revel, não relatou 

qualquer circunstância, à assistente social, capaz de indicar a 

incapacidade do autor ao exercício do aludido direito de visitas, eis que 

afirmou apenas ter perdido contato com requerente, pois, segundo ela, o 

autor não lhe comunicara seu novo número de telefone.Assim, à ausência 

de quaisquer provas ou mesmo indícios que indiquem a incapacidade do 

autor ao exercício do direito de visitas, a procedência da ação é medida 

que se impõe. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para, confirmando a antecipação de tutela deferida, regular o 

direito de visitas do autor à filha menor, Bianca Lauany Almeida de Souza, 

a ser exercido em finais de semana alternados, iniciando-se às 8 horas do 

sábado até às 18 horas do domingo. Deixo de estipular direito de visitação 

concernente ao período de férias escolares, haja vista a tenra idade da 

menor, que conta atualmente com apenas quatro anos de idade.Deixo de 

condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, eis que estendo-lhe os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que, pelo teor do estudo social, colhe-se ter 

dificuldades financeiras para arcar com tais verbas.P.R.I. Ciência ao 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Cumpra-se.Tapurah, 24 de julho de 2015.Ana 

Helena Alves Porcel RonkoskiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 15 de dezembro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41600 Nr: 453-28.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Manoel Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Giaretta - 

OAB:OAB/MT 10172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da devolução da 

correspondência pelo motivo "endereço insuficiente".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 2392-43.2013.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO TUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fls. 70 e requerer o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-61.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-39.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SONER ANDERSON DOS SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

14h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000143-29.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2019, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-94.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOESFOURYOU (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 29/01/2018, às 

16:00.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA n.º 42/2018-DF.

O Exmo. Sr. Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o Ofício Circular nº 360/2018-CSC-CGJ que determina a 

imediata abertura de processo disciplinar em desfavor dos Tabeliões que 

permanecem descumprindo a norma que regulamenta o Sistema Justiça 

Aberta;

Considerando o os artigos 51, VII e 52, XXXIV, ambos do Codigo de 

Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE, e do artigo 104 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Extrajudicial –CNGCE;

 RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face da Tabeliã 

do Cartório de Paz e Notas de Nova Guarita – Sra. Jane Maria Goulart, em 

razão de que a Tabeliã no Exercício de suas funções deixou de cumprir o 

Provimento nº 24 da Corregedoria Nacional de Justiça que determina que 

os tabeliões e oficiais de registro, atualizem semestralmente, via internet, 

todos os dados no sistema "Justiça Aberta" até o dia 15(quinze) dos 

meses de janeiro e julho ou até o dia útil subsequente.

Art. 2º Notifique-se a senhora Tabeliã Jane Maria Goulart, para que 

acompanhe, querendo, os atos processuais com relação aos fatos 

noticiados, recebendo cópia da Portaria, dos documentos que originaram o 

processo e do Provimento n.º 05/2008-CM, como peça fundamental para 

orientar o exercício da defesa, ficando ciente de que toda a prova 

obedecerá ao princípio do contraditório.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remeta-se cópia a Corregedoria 

Geral de Justiça, à Coordenadoria de Recursos Humanos e ao Conselho 

da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Terra Nova do Norte/MT, 14 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 043/2018 - DF

O Exmo. Sr. Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 006/2014/CM;

CONSIDERANDO a autorização do Tribunal de Justiça para que realizemos 

Seletivo para o credenciamento de profissionais da área de Psicólogo, CIA 

0731866-14.2018.8.11.0085;

RESOLVE:

Art. 1.º Constituir a Comissão responsável pela realização do Certame 

para selecionar profissionais para ocupar 01 (uma) vaga de Psicólogo e 

formação de cadastro de reserva, sob a presidência do primeiro, assim 

composta:

• Kátia Flávia Beê, Gestor Geral, matrícula 10.952;

• Elisandra Hattori da Rocha, Gestora Administrativa, matrícula 12.474;

• Aline Schorro, Gestora Judiciária, matrícula 32.619;

Art. 2.º - Determinar a expedição de Edital visando a divulgação da 

mencionada seleção, que deverá publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

bem como na imprensa local.

Art. 3.º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Terra Nova do Norte, 14 de dezembro de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 041/2018-DF - ESTABELECER a escala de plantão dos 

servidores da Comarca de Terra Nova do Norte durante o período de 

recesso forense, compreendido entre 20/12/2018 à 06/01/2019.

* A Portaria nº 041/2018-DFcompleta, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 501-32.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA, CC, RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.405, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 Processo nº: 501-32.2008.811.0085 (Código 35299)

Vistos.

Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS às fls. 766/770 e, em consonância com a certidão de fl. 777, 

INTIME-SE, derradeiramente, o acusado Joel de Souza Amaral, por seu 

advogado constituído, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 

alegações finais em forma de memoriais.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE pessoalmente o acusado para constituir novo advogado, ou, se 

não tendo condições, manifeste seu desejo de se ver patrocinado por 

advogado dativo, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR, bem como 

COMUNIQUE-SE a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) acerca do 

abandono de causa (art. 34, inciso XI, Lei n. 8.906/1994) praticado pelo 

causídico constituído pelo acusado Joel de Souza Amaral, para tomar as 

providências que entender cabíveis.

Com o fito de evitar qualquer arguição de nulidade no presente feito e 

caso o acusado manifeste seu desejo de se ver patrocinado por defensor 

dativo, desde já, NOMEIO o DR. MAX ALEI GOULART para patrocinar a 

causa, devendo apresentar as alegações finais no prazo legal, 

arbitrando-lhe 01 URH.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 857-51.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMÉLIA LOPES SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 296.

Considerando a justificativa apresentada pela procuradora do Município, 

redesigno a audiência para o dia 13 de março de 2019, às 14:30 horas, 

face a ausência de data anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 1324-54.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP, ROSELENE SCHNEIDER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1324-54.2018.811.0085 (Código 65611)

Requerente: Isadora Pereira

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos o documento 

equivalente à comprovação da residência da parte autora.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65610 Nr: 1323-69.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto. (...) 

Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, dos quesitos da parte autora e do 

juízo, bem como dos documentos necessários e os quesitos da parte 

requerida (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Agendada data, hora e local, intime-se 

a parte autora.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 1322-84.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILETA WEBER MANTOAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE WEBER DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 25.646/O, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 

10 (dez) dias, atribuindo à causa o valor de acordo com a pretensão 

econômica material deduzida na exordial e ainda, entranhe ao presente 

feito documentos equivalentes à comprovação da residência da parte 

autora. Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.Intime-se.Às providências.Terra Nova do Norte 07 de 

dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65422 Nr: 1239-68.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR -DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1239-68.2018.811.0085 (Código 65422)

Requerente: Horácio Alves Ferreira

Requerido: City Lar – Dismobras, Importações, Exportações e Distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos S/A

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que os documentos aportados aos autos 

encontram-se ilegíveis, oportunidade em que se torna dificultosa à análise 

do conjunto probatório.

 Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51178 Nr: 1123-72.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS JOSÉ KLEINUBING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1123-72.2012.811.0085 (Código 51178)

Vistos.

Considerando que este Juízo não pode imiscuir-se nas obrigações 

avençadas mediante contrato de honorários, tampouco destinar valores 

estabelecidos nos contratos firmados entre as partes e seus advogados 

nos expedientes processuais, salvo quando proposta a execução do 

contrato e/ou cobrança de honorários em ação própria, INDEFIRO o pleito 

de fls. 125/127.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados às fls.120, 

devendo ser transferidos na conta corrente indicada à f. 121.

Após, cumpra-se o art. 450, §3º da CNGC.

Ante os valores recebidos indevidamente nos autos do processo de 

código 53199, ficam os honorários de sucumbência depositados à f. 119 

retidos em razão da decisão proferida às fls. 61 daqueles autos.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 806-69.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BALDUINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB 16846/a

 Vistos.

Procedam-se aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados, conforme requerido pela parte autora à fl. 76, atentando-se 

para as determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal 

Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 CUMPRA-SE o art. 450, § 3º, da CNGC.

Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37654 Nr: 215-83.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERVIS & NERVIS LTDA, ROQUE NERVIS, GENI 

NERVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NERVIS & NERVIS LTDA, CNPJ: 

08238017000193, atualmente em local incerto e não sabido ROQUE 

NERVIS, Cpf: 62196839191, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido GENI NERVIS, Cpf: 92661556168, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Execução Fiscal Código nº. 37654Vistos em correição.Trata-se 

de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Nervis & Nervis Ltda e outros, todos qualificados nos 

autos.Conforme petição de fls. 26, a autora requereu a extinção da ação 

pelo pagamento da dívida. É o breve relatório. Decido.O pagamento da 

dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do processo.Pelo exposto, 

JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 794, 

inciso I, c/c art. 795 do Código de Processo Civil.Eventuais custas pela 

parte executada.Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54898 Nr: 127-69.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DE TERRA NOVA DO NORTE - PREVITER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ARAUJO BARCELOS - 

OAB:OAB MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:OAB/MT 

7.255, ERICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12 453, JULIANO 

ALBERTO SCHMIDT - OAB:16.111, LORENNA FERNANDES GODOI - 

OAB:18.892

 Certifico e dou fé que intimo o requerido acerca das partes dispositivas 

da decisão de fls. 229, abaixo transcrita:

"... Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado...."

O referido é verdade e dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61370 Nr: 646-73.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCEDINO QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para querendo 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60910 Nr: 390-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLAVIA XAVIER 

MESQUITA - OAB:19.168 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para querendo 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO e manifestar acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61759 Nr: 878-12.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Poiche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação retro foi interposto 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos aos advogados da requerente para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52621 Nr: 805-79.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Duran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944 MT, Marcio Ladeira de Souza - OAB:OAB/10876-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação retro foi interposto 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos ao advogado do requerente para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1246-84.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Filho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, verifico que não há pedido de 

revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo juízo, visto 

que conforme cópias trasladadas às fls. 63/87, a defesa formulou pedido 

nesse sentido nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, e o pedido foi 

devidamente analisado e indeferido em 03/09/2018.

 Com efeito, desde esta data não houve alteração relevante no contexto 

fático-probatório dos autos, restando ainda duas testemunhas para serem 

ouvidas e o interrogatório do acusado para ser realizado antes do término 

da instrução processual.

 Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, visto 

que o acusado foi preso em flagrante em 17/08/2018, ou seja, há menos 

de quatro meses, e a demora na conclusão do feito decorre da própria 

complexidade da instrução processual, que envolve testemunhas que não 

têm residência fixa na cidade.

 Ante o exposto, restou prejudicado o pedido formulado na audiência de 

fls. 166, realizada em 14/12/2018. Contudo, pelas razões acima, e para 

evitar alegação de negativa de jurisdição, indefiro o pedido de fls. 166, 

mantendo a segregação cautelar do acusado.

 Designo audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 

01/02/2019, às 14h30min.

 Intimem-se as testemunhas remanescentes, no endereço a ser fornecido 

pelo Ministério Público no prazo de cinco dias.

 Requisite-se o réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 1680-83.2012.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz dos Passos Togni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o réu para se manifestar, no prazo de dez dias, sobre os 

embargos de declaração de fls. 362/368.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8246 Nr: 96-93.2003.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Donizete de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Mullher Koening - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Ariano Sodré - 

OAB:3952-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vista ao 

Exequente, para no prazo de 5 dias efetuar o pagamento das custas, 

conforme cálculo apresentado às fls 54, no valor de R$ 6.745,76; em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 60758 Nr: 403-56.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pascoala Chave

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação retro foi interposto 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono o auto ao advogado da requerente para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000200-43.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

N S CONSTRUTORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000200-43.2018.8.11.0077. IMPETRANTE: N S CONSTRUTORA LTDA - 

ME IMPETRADO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, 

WAGNER VICENTE DA SILVEIRA Vistos, etc. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido de liminar impetrado por N.S. CONSTRUTORA LTDA 

- ME, contra ato ilegal do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, requerendo a concessão de liminar para “determinar ao 

Impetrado que HABILITE a Impetrante na tomada de preço 08/2018 

processo 179/2018 concedendo o direito de abertura do envelope de 

preço”. Alega que participa da Tomada de Preço 08/2018, referente ao 

processo de licitação 179/2018, e que foi inabilitada pelo impetrado sob 

fundamento de que os documentos apresentados não estão em 

conformidade com o item 7 do Edital de Licitação, com a seguinte 

justificativa “apresentou balanço patrimonial não autenticado pelo 

respectivo órgão de registro junta comercial”. Aduz que ingressou com 

recurso administrativo, o qual não foi provido, e que tem direito líquido e 

certo à habilitação, pois a ela se aplica tratamento diferenciado e 

preferencial por ser microempresa, gozando ainda de prazo de 2 dias 

úteis para complementação da regularidade fiscal, conforme art. 42, §1º, 

da Lei Complementar 123/2006. Afirmou que a abertura dos envelopes 

referentes aos preços está prevista para 17/12/2018, às 14h00min. Com a 

inicial vieram diversos documentos. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, é no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo em sede de mandado de 

segurança demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, ou seja, o seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Na hipótese dos autos, pede-se a concessão de 

liminar para “determinar ao Impetrado que HABILITE a Impetrante na tomada 

de preço 08/2018 processo 179/2018 concedendo o direito de abertura do 

envelope de preço”. Analisando os documentos carreados aos autos, 

verifico que a inabilitação da empresa impetrante se deu pelo seguinte 

fundamento: “apresentou balanço patrimonial não autenticado pelo 

respectivo órgão de registro junta comercial”. Interposto recurso 

administrativo pela empresa, a comissão licitante agregou novos 

fundamentos à inabilitação, sustentando que a empresa teria apresentado 

apenas “os documentos de fls. 276/283, que retratam de forma parcial o 

Livro Diário nº 4, contudo, há registro de autenticação perante a JUCEMAT 

apenas e tão somente do Termo de Abertura”, e ainda assim 

extemporaneamente, em 20/06/2018, afirmando que o prazo limite para 

registro seria 30/04/2018, conforme Acórdão TCU nº 1999/2014. Afirmou, 

ainda, que os documentos apresentados “são apenas cópias simples de 

um livro diário, não possuindo o condão de demonstrar com exatidão o 

balanço patrimonial da empresa/recorrente”. Feitas essa considerações, 

passo à análise do pedido liminar. O item 7.4 do Edital de Toada de Preços 

nº 008/2018, Processo nº 179/2018, dispõe que: 7.4. QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICA-FINANCEIRA a) Certidão Negativa de Falência ou concordata, 

expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, conforme 

Inciso II, do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93; b) Balanço Patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta; c) balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. Conforme se verifica, o edital não 

exige que o balanço patrimonial seja registrado na Junta Comercial. 

Tampouco se aplica a interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União 

no Acórdão nº 1999/2014, referente ao disposto no art. 1.078 do Código 

Civil, uma vez que a empresa impetrante, por ser microempresa, conforme 

documentos acostados aos autos, pode adotar contabilidade simplificada 

para os registros e controles das operações realizadas, consoante art. 27 

da Lei Complementar nº 123/2006. Acerca da desnecessidade de 

apresentação de balanço patrimonial por microempresas e da ausência de 

obrigação legal de registro do balanço patrimonial na junta comercial, já 

decidiram o TJDF e TRF3: ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DA LICITANTE. 

EDITAL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DE BALANÇO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. 

1.AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL QUE REGEM A LICITAÇÃO DEVEM 

REGULAMENTAR OS EXATOS TERMOS EM QUE A LEGISLAÇÃO 

ORDINÁRIA, APLICÁVEL À MATÉRIA ESPECÍFICA, RESTA DISPOSTA. A 

OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA 

EMPRESA LICITANTE NÃO SE COADUNA COM OS PRECEITOS 

NORMATIVOS CIVILISTAS, TORNANDO INCABÍVEL O ATO DE 

INABILITAÇÃO CORRELATO, UMA VEZ QUE FUNDAMENTADO POR 

EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. 2. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 

(TJ-DF - RMO: 1334067020088070001 DF 0133406-70.2008.807.0001, 

Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 17/06/2009, 1ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 29/06/2009, DJ-e Pág. 31) DIREITO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. JUSTIÇA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA. EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. 

IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS 

DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE. POSSIBILIDADE. SUPEDÂNEO 

LEGAL. LEI Nº. 9.317/96. ART. 31 DA LEI 8.666/93. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. É competente a Justiça Federal para processar e 

julgar o feito, vez que a questão tratada nos autos diz respeito à 

legalidade da exigência de balanço patrimonial e demonstrações 

financeiras, de empresa de pequeno porte, cadastrada no SIMPLES, para 

fins de registro junto ao Cadastro de Licitações do TRT da 15ª Região, não 

envolvendo, pois, matéria relativa ao direito trabalhista, a teor da norma 

contida no artigo 114, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional nº. 45, de 2004. 2. Se a própria 

Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro de 1996, sujeita as empresas de 
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pequeno porte inscritas no SIMPLES a apresentar, anualmente, declaração 

simplificada, dispensando-as de escrituração comercial, não pode a 

autoridade impetrada exigir a apresentação de balanço patrimonial e de 

demonstrações de resultados como condição para registro no mencionado 

cadastro. 3. A exigência da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações de resultado não se mostra razoável no caso, pois, de um 

lado, trata-se de empresa de pequeno porte, dispensada de manter 

escrituração contábil, e, de outro, a aferição da capacidade 

econômico-financeira da licitante pode ser feita por meio de outros 

documentos idôneos que possibilitem tal verificação. 4. Ao buscar obter a 

proposta que lhe é mais vantajosa, a Administração Pública deve 

assegurar amplo acesso ao maior número possível de interessados no 

certame, devendo as exigências de qualificação ser limitadas àquelas 

previstas na Lei nº. 8.666/93, com o cuidado de não objetar a participação 

de licitante que cumpra os requisitos mínimos necessários. 5. Apelação e 

remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-3 - AMS: 14549 SP 

2005.61.05.014549-5, Relator: JUIZ CONVOCADO VALDECI DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2010, TERCEIRA TURMA) O 

argumento acrescido pela comissão licitante no julgamento do recurso 

administrativo, no sentido de que os documentos apresentados “são 

apenas cópias simples de um livro diário, não possuindo o condão de 

demonstrar com exatidão o balanço patrimonial da empresa/recorrente”, 

não pode prevalecer, visto que a novel Lei 13.276/2018 dispõe que: Art. 

3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a 

exigência de: (...) II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao 

agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, 

atestar a autenticidade; Desse modo, presente a plausibilidade do direito 

alegado, consubstanciado na ilegalidade do único fundamento que 

resultou na inabilitação da empresa impetrante no Edital de Toada de 

Preços nº 008/2018, Processo nº 179/2018, é possível a tutela judicial 

para determinar que a autoridade coatora habilite a empresa impetrante, 

que deverá prosseguir nas demais fases do certame em igualdade de 

condições com as demais empresas participantes. O perigo na demora 

está evidenciado pelo fato de que a abertura dos envelopes referentes 

aos preços está prevista para 17/12/2018, às 14h00min, ou seja, daqui a 

poucas horas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da 

Lei 12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR para determinar que a autoridade 

coatora habilite a empresa impetrante, que deverá prosseguir nas demais 

fases do certame em igualdade de condições com as demais empresas 

participantes. Notifique-se a autoridade coatora a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgue necessárias (art. 7°, 

inciso I, da Lei nº 12.016/09). Notifique-se o órgão de representação da 

autoridade coatora (Procuradoria do Município), no prazo legal. Cumpridas 

as deliberações supramencionadas, prestadas ou não as informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12 da referida lei) e, após, sejam os autos remetidos à conclusão. 

Intimem-se. Notifique-se Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 17 de dezembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-58.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000199-58.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: CASTRO & RIGOTI 

LIMITADA - ME EXECUTADO: LEONARDO DA SILVA SANTOS Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para comprovar a alteração da razão social 

de STUDIO S FORMATURAS EIRELI LTDA para CASTRO & RIGOTTI 

LIMITADA - ME, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de dezembro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126280 Nr: 2830-14.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS, JSDS, VADS, VADS, GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não foi possível realizar o estudo na residência dos 

requeridos, Jorge Soares da Silva e Gilmar Soares da Silva, em razão de 

encontrarem-se à trabalho no momento da diligencia, DEFIRO o pedido de 

dilação de prazo, devendo a equipe multidisciplinar apresentar os 

relatórios no prazo de 10 (dez) dias. Ainda, defiro o pedido ministerial 

retro, pelo que OFICIE-SE a equipe multidisciplinar, para que proceda 

estudo psicossocial na residência da requerida Marilete, juntando relatório 

mensal, a fim de verificar se esta vem realizando o acompanhamento 

gestacional, bem como se está recebendo os cuidados necessários em 

relação à gravidez. Por fim, tendo em vista que no relatório de ref. 28 foi 

noticiada eventual exploração da menor Camila por parte de sua guardiã 

Janete Correia Soares, TRANSLADE-SE cópia do relatório de pág. 397 à 

pág. 400, para os autos de nº 121563. Após, DÊ-SE, vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação naqueles autos. No mais, 

CUMPRAM-SE na integra a decisão de ref. 12.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107043 Nr: 1058-21.2015.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA VERA LTDA, COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de parcelamento do débito devido ao 

administrador judicial, vez que, conforme salientado pelo administrador 

judicial, o pedido de desistência da ação de recuperação judicial sugere 

que a empresa tem fôlego suficiente para arcar com o pagamento da 

despesa, mormente considerando o prazo já decorrido desde que os 

valores são devidos.Desse modo, INTIMEM-SE as recuperandas para que 

comprovem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da 

remuneração devida ao administrador judicial, no importe de R$ 89.113,89 

(oitenta e nove mil e cento e treze reais e oitenta e nove centavos), sob 

pena de imediato prosseguimento quanto aos atos expropriatórios.No 

mais, DETERMINO as recuperandas que, em 15 (quinze) dias,, se 

manifestem nos autos sob as alegações do administrador judicial: a) 

alegação de que os requerentes estão procedendo à liquidação 

precipitada de seus ativos; b) alegação quanto a exploração do 

estabelecimento comercial das recuperandas por outra empresa; c) 

deverá, ainda, apresentar as contas demonstrativas mensais desde abril 

de 2018, tudo sob as penalidades da le i .Por f im, 

conclusos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 735-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA REGINA SANTIAGO, Construvera 

Comercio de Material de Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a)Advogado(a)da parte autora, da designação da Audiência de 

Conciliação para o dia 27 de FEVEREIRO de 2019, às 14h20min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA PARTE 

AUTORA à audiência, conforme decisão proferida nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120889 Nr: 301-22.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-48.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCIELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000130-48.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) REQUERENTE, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2019 Hora: 09:00 . VERA, 17 de dezembro de 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

PORTARIA Nº 98/2018-CA 
 
A Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 
Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
Lei, etc. 
 
Considerando a edição do Provimento 162018-CM, que estabelece que o recesso forense no 
período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019; 
 
Considerando o disposto na Portaria nº 254/2018-cnpar, do Juízo da Diretoria do Foro da Comarca 
de Sinop, que estabelece a escala de Magistrados Plantonistas durante o período do recesso forense 
para a Região do Polo III; 
 
Considerando o disposto na Portaria nº 1420/2018, que estabelece o horário de expediente do 
Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado no período de 20/12/2017 a 6/1/2018, das 13h às 18h, 
bem como, fica o horário de expediente do dia 19/12/2018, das 7h às 14h; 
 
Considerando a necessidade de organizar o serviço judicial e administrativo durante o período do 
recesso forense; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º ESTABELECER a escala dos servidores que atuarão em regime de plantão judiciário no 
recesso forense: 

 
SERVIDORES PLANTONISTAS PERÍODO 
Fernanda Stecca Cioni 19/12/2018 a 24/12/2018 
Lenair da Silveira 24/12/2018 a 31/12/2018 
Flávia Liziana Vaccaro de Aquino Monguini 31/12/2018 a 07/01/2019 
OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS PERÍODO 
Tiago da Silva Gouveia 20/12/2018 a 23/12/2018 
Luiz Donizetti Rocha 24/12/2018 a 25/12/2018 
Cícero de Assis 26/12/2018 a 28/12/2018 
José Roberto Fregato  29/12/2018 e 30/12/2018  
Urichelli Gorgete Souza Nicastro 31/12/2018 a 01/01/2019 
José Roberto Fregato 02/01/2019 
Antônio Carlos das Chagas 03/01/2019 a 06/01/2019 
AGENTE DA INFÂNCIA PERÍODO 
Arnaldo Leite Albuquerque 19/12/2018 a 28/12/2018 
ASSESSORES PERÍODO 
Everton de Jesus Faria 19/12/2018 a 27/12/2018 
Mariana Pinho Maciel Borges 19/12/2018 a 27/12/2018 

 
Art. 2º Além dos servidores indicados no artigo anterior, CONVOCO para auxiliarem os 
servidores plantonistas, em seus respectivos períodos, os seguintes servidores: 
 

SERVIDORES AUXILIARES – 1ª VARA PERÍODO 
Irene Celiane Luque 19/12/2018 a 21/12/2018 
Patrícia Novaes Costa Dominguez 26/12/2018 a 28/12/2018 
SERVIDORES AUXILIARES – 2ª VARA PERÍODO 
Neuride Antônia Nunes 19/12/2018 a 21/12/2018 
Rosimeire Spontam da Silva  26/12/2018 a 28/12/2018 
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Maria Suely Herreiro Carvalho Dias 02/01/2019 a 04/01/2019 
SERVIDORES AUXILIARES – 3ª VARA PERÍODO 
Maria A. C. Tiburcio 02/01/2019 a 04/01/2019 
SERVIDORES DE SOBREAVISO – CENTRAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

PERÍODO 

Edson Nascimento 19/12/2018 a 28/12/2018 
Douglas Ferreira Corsini 29/12/2018 a 07/01/2019 

 
Parágrafo único – Os servidores convocados como auxiliares deverão permanecer na sede do 
Fórum apenas durante o horário de expediente do serviço de plantão, conforme portaria da 
Presidência do TJMT, excetuando-se os finais de semana e feriados. 
 
Art. 3º PROMOVA a Central de Administração a convocação de todos os servidores plantonistas e 
auxiliares, com exceção dos indicados para regime de sobreaviso, os quais terão registradas as horas 
extraordinárias realizadas mediante necessidade de comparecimento, a ser certificado pelo servidor 
plantonista. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria-Geral da Justiça, ao 
Ministério Público Estadual, à 11ª Subseção da OAB, à Defensoria Pública Estadual e às 
Autoridades Policiais. 
 
Colíder, 17 de dezembro de 2018. 
 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora de Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

PORTARIA Nº 99/2018-DF   
                                                      
Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
 
Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que revoga o Provimento nº 
001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o serviço de Plantão; 
 
Considerando o Provimento nº 16/2018-CM, que estabelece o recesso forense no período de 
20.12.2018 a 06.01.2019; 
 
Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna N. Q. L. Viana, como 
assessora de gabinete II do Juízo da 2ª Vara; 
 
Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza, no período de 14.12.2018 a 
20.12.2018 e 29.12.2018 a 13.12.2018; 
 
Considerando o afastamento do servidor Cícero de Assis, no período de 14.12.2018 a 25.12.2018; 
 
Considerando o afastamento da servidora Francieli Mocci Gaiardoni, no período de 20.12.2018 a 
19.12.2018; 
 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Antônia V. da C. Nunis e 
Francieli Mocci Gaiardoni; 
 
Considerando o deferimento de permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e 
Rosimeire S. da Silva; 
 
Considerando a permuta de plantão entre as servidoras Maria A. C. Tibúrcio e Fernanda Steca 
Cioni; 
 
Considerando o afastamento do Magistrado Fernando Kendi Ishikawa, no período de 26/11/2018 a 
30/11/2018. 
 
Considerando o deferimento da permuta de plantão entre os Magistrados Maurício Alexandre 
Ribeiro e Giselda R. S. de O. Andrade. 
 
Considerando a convocação do servidor Douglas Ferreira Corsini pela Escola de Servidores do 
TJMT; 
 
Considerando o deferimento de permuta entre os Magistrados Rafael Siman Carvalho e Giselda 
Regina Sobreira de Oliveira Andrade. 
 
Considerando o deferimento de permuta entre as servidoras Fernanda Stecca Cioni e Lenair da 
Silveira; 
 
Considerando o deferimento de permuta entre as servidoras Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio e 
Rosimeire Spontam da Silva. 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta 
Comarca, referente ao mês de DEZEMBRO/2018: 
 

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de 
justiça 

01.12.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de 
Assis 

02.12.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de 
Assis 

03.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Antônio C. 
das Chagas 

03.12.18 Segunda-feira (A partir das 
19h) 

Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes Antônio C. 
das Chagas 

04.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes José Roberto 
Fregato 

04.12.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio José Roberto 
Fregato 

05.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Maria A. C. Tibúrcio Cícero de 
Assis 

05.12.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos Rockemback Cícero de 
Assis 

06.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Nair Santos Rockemback Tiago da S. 
Gouveia 

06.12.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. Nunis Tiago da S. 
Gouveia 

07.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Antônia V. da C. Nunis Luiz 
Donizetti 
Rocha 

07.12.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis Luiz 
Donizetti 
Rocha 

08.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis José 
Roberto 
Fregato 

09.12.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis José 
Roberto 
Fregato 

10.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Antônia V. da C. Nunis Cícero de 
Assis 

10.12.18 Segunda-feira (A partir das 
19h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Cícero de 
Assis 

11.12.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Douglas Ferreira Corsini Antônio C. 
das Chagas 

11.12.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. Henchen Antônio C. 
das Chagas 

12.12.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Dinoerce C. B. Henchen Luiz 
Donizetti 
Rocha 

12.12.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Luiz 
Donizetti 
Rocha 

13.12.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi José Roberto 
Fregato 

13.12.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 
Pina 

José Roberto 
Fregato 

14.12.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo 
Pina 

Tiago da S. 
Gouveia 

14.12.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Tiago da S. 
Gouveia 
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15.12.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Luiz 
Donizetti 
Rocha 

16.12.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Luiz 
Donizetti 
Rocha 

17.12.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. C. Tibúrcio Cícero de 
Assis 

17.12.18 Segunda-feira (A partir das 
19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Cícero de 
Assis 

18.12.18 Terça-feira (Feriado) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Antônio C. 
das Chagas 

19.12.18 Quarta-feira (Até às 8h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire S. da Silva Luiz 
Donizetti 
Rocha 

19.12.18 Quarta-feira (A partir das 15h) Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 
Donizetti 
Rocha 

20.12.18 Quinta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. 
Gouveia 

21.12.18 Sexta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. 
Gouveia 

22.12.18 Sábado  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. 
Gouveia 

23.12.18 Domingo  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Tiago da S. 
Gouveia 

24.12.18 Segunda-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Luiz 
Donizetti 
Rocha 

25.12.18 Terça-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz 
Donizetti 
Rocha 

26.12.18 Quarta-feira  Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Cícero de 
Assis 

27.12.18 Quinta-feira (Até às 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Lenair da Silveira Cícero de 
Assis 

27.12.18 Quinta-feira (A partir das 
19h) 

Rafael Siman Carvalho Lenair da Silveira Cícero de 
Assis 

28.12.18 Sexta Rafael Siman Carvalho Lenair da Silveira Cícero de 
Assis 

29.12.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Lenair da Silveira José 
Roberto 
Fregato 

30.12.18 Domingo  Rafael Siman Carvalho Lenair da Silveira José 
Roberto 
Fregato 

31.12.18 Segunda-feira  Rafael Siman Carvalho Flávia L. V. de A. 
Monguini 

Urichelli 
Gorgete 
Souza 

                                                             
ENDEREÇOS E TELEFONES: 

 
  Nome Comarca Vara Telefone 
Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 
Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534 
Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740 
Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105 
Giselda Regina Sobreira de Oliveira 
Andrade 

Colíder 2ª Vara 6635411285 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 
Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 
Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
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Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 
Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 
Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 
Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 
Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 
Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 
Flávia Liziana Vacario de Aquino 
Monguini 

Colíder 1ª Vara 6692312469 

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 
Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 
Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 
Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 
Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 
Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 
Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 
Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 
Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 
José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 
Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 
Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 
Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, 
à Subseção da OAB e às Autoridades Policiais. 
 
Colíder, 17 de dezembro de 2018. 
 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO ROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 

Edital 16/2018 
 
A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Estágio Curricular Remunerado da Comarca de 
Pontes e Lacerda torna pública a pontuação obtida pelos candidatos que se submeteram à prova 
no dia 09 de dezembro de 2018, bem como o resultado provisório dos candidatos aprovados, 
conforme Anexos I a IV deste Edital. 
 
Pontes e Lacerda, 17 de dezembro de 2018. 
 
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 
Presidente da Comissão 

 
ANEXO I – PONTUAÇÃO OBTIDA – ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
N° da 

Inscrição Nome Completo Portugu
ês 

R. 
Lógico 

Infor
mátic

a 

C. 
Gerais TOTAL 

60 Abner de Assunção Angélico Souza 6 5 6 8 25 
95 Abner Dominique de Oliveira Poquiviqui 4 6 5 10 25 
30 Alana Gisely Alves Garcia 3 4 4 7 18 

63-A Amanda Beatriz Brivio Silva ausente 
45 Amanda Calda Campos  3 3 4 5 15 
68 Amanda Cristina Souza Silva 4 3 4 8 17 
9 André Luiz lima Correia 4 3 4 8 17 

65 Ariel Souza Gonçalves ausente 
94 Barbara Victoria Oliveira Vaillant 1 1 1 5 8 
35 Bruna Garcia Fonseca 2 6 4 7 19 
23 Bruno Oliveira Goulart 5 8 6 10 29 
17 Camila Freitas Lourdes Carneiros ausente 
98 Carlos Henrique  Silva Carvalho 2 2 2 6 12 

105 Carol Cristina Seabra Brasil da Rocha  ausente 
49 Carolina Silva de Souza ausente 

114 Cintia Silveira Guimarães 2 3 1 3 9 
86 Cleyton Azambuja Freitas ausente 
89 Daiane Souza Bolognani ausente 
70 Danielly Pereira Oliveira ausente 
72 Danilo Cunha Freitas 3 5 2 8 18 
33 Deisimara Almeida Aquino ausente 

109 Diogo Ledesma Gonçalves 0 5 6 6 17 
81 Eduarda Karoline Cordeiro Andrade 4 6 4 9 23 
96 Elen Greslen Cristini Lopes 2 5 4 5 16 

122 Eloisa Santos Alves 0 4 4 8 16 
28 Emerson Nascimento Silva ausente 
75 Estella Maria Costa Moraes ausente 
14 Fernanda Rodrigues Soares 4 4 3 2 13 

117 Fernando Romero Freitas 4 2 3 5 14 
37 Francielli Santos Teixeira 4 4 5 8 21 
62 Geovane Cruz Lima 1 4 6 9 20 
25 Giovanna Novaes Fidelis 3 7 7 8 25 
88 Gizeli Suzana Vieira 3 4 5 5 17 

104 Gleice Kely Neves Judici 3 6 5 9 23 
84 Gleiciane Ferreira Almeida ausente 
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7 Guilherme Assis Rocha 3 4 4 7 18 
74 Guilherme Santos Freitas 1 5 4 9 19 
55 Guilherme Silva Rodrigues ausente 

101 Gustavo Teodoro Lopes 3 4 4 7 18 
59 Helivelto Ribeiro Mota ausente 
20 Heloiza Moreira Nascimento 2 5 5 7 19 
40 Higor Vinicius Moura Cruz 1 6 8 9 24 

107 Igor Bonfim Ramos 1 6 4 8 19 
22 Ikaro David Miguel de Oliveira Silva 4 3 8 10 25 
80 Ingrit Tauany Sarti Souza 3 2 3 8 16 
24 Isabela Andrade Araujo 4 5 6 7 22 
56 Isabella da Silva Alves 2 3 4 6 15 

112 Jeferson Cebalho Silva 3 3 3 2 11 
58 Jefferson Pereira dos Santos 3 6 6 6 21 
99 Jéssica Silva Polizei 4 6 6 8 24 
61 João Felipe da Silva Amorim 3 4 4 9 20 
5 João Pedro Dias Leandro 5 6 7 9 27 

32 João Pedro Ennes de Miranda Eto  3 9 4 9 25 
128 João Vitor Borges Rufino ausente 
10 João Vitor Moraes Corrêa 3 3 6 8 20 

121 Jonata Chaves Silva 2 7 5 10 24 
118 Jonatan Antero Santos ausente 
66 Jonathan Pinheiro Silva 1 4 3 8 16 
15 José Antônio Luiz Rodrigues  4 7 4 9 24 
76 José Vitor da Silva Souza   ausente 
34 Joyce Brito Silva 3 4 3 9 19 
87 Juliano Antero dos Santos ausente 
64 Kaio Santos de Almeida Marques 5 7 5 10 27 
53 Kalil Quirino Souza 2 4 4 7 17 
43 Karla Regina Ribeiro Rocha 6 4 6 7 23 

119 Kauan Costa Cavalheiro 0 4 4 5 13 
78 Kauane Gabriela Pereria Santos 1 2 1 5 9 

100 Kauany Diniz Lima 1 1 1 7 10 
4 Kellyqui Aparecida Sousa Freitas 4 5 5 8 22 

125 Kelvis Rodrigues Reis 3 4 6 9 22 
44 Lais Cristina Demarchi 2 3 2 10 17 
69 Lauanda Rodrigues Cruz 2 4 4 6 16 
67 Lavinia Vitória Gomes Moraes 2 4 2 8 16 
83 Livia Souza Molina de Góis  ausente 
77 Lorran Queiroz Oliveira Pereira 1 2 6 8 17 
19 Lorrayne Pereira Silva 2 5 3 7 17 
48 Luana Ratis Almeida 4 7 5 9 25 

123 Lucas Caetano Luiz Santos ausente 
79 Lucas Gabriel Barreto Paulino 1 6 6 9 22 
52 Lucas Lima Machado 1 4 4 7 16 

110 Lucas Ribeiro Luchesi ausente 
126 Luiz Guilherme Pereira Guedes 4 5 6 8 23 
12 Luma Vieira Teixeira 3 5 7 8 23 
42 Marcos Bento Silva ausente 
90 Marcos Bento Silva 2 2 4 9 17 
46 Marcos Henrique Oliveira Sousa ausente 
39 Marcos Vinicius Santos Cysneros ausente 
2 Maria Eduarda Araujo de Aquino ausente 

113 Maria Eduarda Silva Oliveira ausente 
26 Maria Fernanda Melo Silva ausente 
85 Maria Vitoria Souza Pinto ausente 
91 Marta Beatriz Niemes Malta  ausente 
92 Mateo Gattass Luchesi ausente 
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13 Mateus Brito Rodrigues ausente 
103 Mateus Teodolfo Santos 5 7 7 10 29 
21 Matheus Henrique Moreira Louro 3 7 7 9 26 
93 Melriky Mendes Oliveira 2 6 7 8 23 
51 Miguel Mansano de Souza 5 5 9 9 28 

111 Murilo Friozi Dantas 4 3 5 7 19 
102 Naira Cristina Cabral de Farias 3 6 5 6 20 
106 Nathalia Frannkeusy Silva de Almeida 4 8 9 6 27 
63 Neuza Luanna F. Marques ausente 
54 Nilvania Javani Rocha 3 5 4 8 20 
38 Pablo Gabriel Benitez Teixeira ausente 
6 Paulo Vitor Silva Soares  3 5 6 6 20 

73 Pedro Henrique Prado Reis ausente 
124 Raynara Silva Mariano 4 2 2 7 15 
11 Regina Santos Souza 3 9 4 8 24 
29 Ricardo Tadashi Matuda  ausente 
71 Ronaldo Pereira dos Santos  ausente 

127 Samara Aparecida de Oliveira 5 5 5 10 25 
3 Samuel Oliveira Silva 2 3 7 9 21 

115 Sara Cristina Rufino Costa 2 6 4 7 19 
57 Sidney Pereira dos Santos 4 6 6 10 26 
97 Silvia Dias dos Santos 3 5 6 5 19 
16 Thainã Emilly Lopes Deiró ausente 
27 Thaliane Nahiara Baiocco Silva 3 2 5 8 18 
18 Thalita Freitas Corrêa 3 4 5 9 21 

120 Thauan Amorim Ribeiro  1 5 6 8 20 
31 Thayla Fernanda Gomes Pereira 5 4 3 8 20 
41 Thayna Pereira Silva 1 3 3 9 16 
1 Thiago da Silva Gomes 5 6 6 9 26 
8 Vitória Gabrielly Oliveira Demarchi 1 5 2 4 12 

50 Vitoria Leopoldo Gomes Silva  1 4 3 7 15 

116 Vitoria Manoela Souza Conceição 
Justiniano 0 4 3 7 14 

36 Vitorio Cruz Barbosa Cunha 3 4 6 8 21 
82 Wagner da Silva Rodrigues 1 2 3 7 13 

108 Wictor Wagner Pereira Guse  1 8 5 9 23 
60 Abner de Assunção Angélico Souza 6 5 6 8 25 
 

ANEXO II - RESULTADO PROVISÓRIO – APROVADOS – NÍVEL MÉDIO 

N° da 
Inscrição Nome Completo PORT R. 

Lógico 
INF
O 

C. 
Gerais TOTAL 

23 Bruno Oliveira Goulart 5 8 6 10 29 
103 Mateus Teodolfo Santos 5 7 7 10 29 
51 Miguel Mansano de Souza 5 5 9 9 28 

106 Nathalia Frannkeusy Silva de Almeida 4 8 9 6 27 
64 Kaio Santos de Almeida Marques 5 7 5 10 27 
5 João Pedro Dias Leandro 5 6 7 9 27 

21 Matheus Henrique Moreira Louro 3 7 7 9 26 
1 Thiago da Silva Gomes 5 6 6 9 26 

57 Sidney Pereira dos Santos 4 6 6 10 26 
32 João Pedro Ennes de Miranda Eto  3 9 4 9 25 
48 Luana Ratis Almeida 4 7 5 9 25 
25 Giovanna Novaes Fidelis 3 7 7 8 25 
95 Abner Dominique de Oliveira Poquiviqui 4 6 5 10 25 
60 Abner de Assunção Angélico Souza 6 5 6 8 25 

127 Samara Aparecida de Oliveira 5 5 5 10 25 
22 Ikaro David Miguel de Oliveira Silva 4 3 8 10 25 
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11 Regina Santos Souza 3 9 4 8 24 
15 José Antônio Luiz Rodrigues  4 7 4 9 24 

121 Jonata Chaves Silva 2 7 5 10 24 
99 Jéssica Silva Polizei 4 6 6 8 24 
40 Higor Vinicius Moura Cruz 1 6 8 9 24 

108 Wictor Wagner Pereira Guse  1 8 5 9 23 
81 Eduarda Karoline Cordeiro Andrade 4 6 4 9 23 

104 Gleice Kely Neves Judici 3 6 5 9 23 
93 Melriky Mendes Oliveira 2 6 7 8 23 

126 Luiz Guilherme Pereira Guedes 4 5 6 8 23 
12 Luma Vieira Teixeira 3 5 7 8 23 
43 Karla Regina Ribeiro Rocha 6 4 6 7 23 
79 Lucas Gabriel Barreto Paulino 1 6 6 9 22 
4 Kellyqui Aparecida Sousa Freitas 4 5 5 8 22 

24 Isabela Andrade Araujo 4 5 6 7 22 
125 Kelvis Rodrigues Reis 3 4 6 9 22 
58 Jefferson Pereira dos Santos 3 6 6 6 21 
37 Francielli Santos Teixeira 4 4 5 8 21 
18 Thalita Freitas Corrêa 3 4 5 9 21 
36 Vitorio Cruz Barbosa Cunha 3 4 6 8 21 
3 Samuel Oliveira Silva 2 3 7 9 21 

102 Naira Cristina Cabral de Farias 3 6 5 6 20 
6 Paulo Vitor Silva Soares  3 5 6 6 20 

54 Nilvania Javani Rocha 3 5 4 8 20 
120 Thauan Amorim Ribeiro  1 5 6 8 20 
31 Thayla Fernanda Gomes Pereira 5 4 3 8 20 
61 João Felipe da Silva Amorim 3 4 4 9 20 
62 Geovane Cruz Lima 1 4 6 9 20 
10 João Vitor Moraes Corrêa 3 3 6 8 20 

 
ANEXO III – PONTUAÇÃO OBTIDA – ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

N° da 
Inscrição Nome Completo Português R. 

Lógico 
N. de 

Direito TOTAL 

20 Alex Penazzo Tavares 1 5 7 13 
44 Alexandre Atila Ferreira de Oliveira 4 2 7 13 
58 Aliccia Schneider de Souza 2 7 2 11 
43 Allan Kenner da Silva 2 3 7 12 
30 Anderson Bispo Dominici ausente 
34 Ariely Vilela Alves 5 6 8 19 
46 Bianca Madrona ausente    
14 Camila Marin Nunes da Cunha 2 3 6 11 
11 Cristovan Lucas Oliveira Rocha 3 6 12 21 
42 Dandara Carvalho Morales  4 6 9 19 
2 Dayana Assis de Souza 5 5 7 17 

12 Denise Silva Alves  5 3 11 19 
5 Edmar Alves Barreto ausente 

41 Eduarda Menezes Costa  4 6 7 17 
53 Eduardo Lanes de Oliveira 5 6 8 19 
38 Edvânia da Silva Souza 4 4 6 14 
16 Elaine Regina da Silva ausente 
21 Emilaine Maysa da Silva Pinaffi 5 2 3 10 
52 Erick Roberth Freitas Ramires ausente 
40 Ester do Carmo Pereira 3 6 14 23 
36 Evelyn Caroline Rocha Mariano 3 5 7 15 
6 Evelyn Helena Babinschi Dias de Souza 5 3 12 20 

31 Fabiana Gusmão  ausente 
48 Franklin Barbosa Duarte 2 3 8 13 
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65 Gecivaldo Gomes Vieira ausente 
19 Guilherme Silva Andrade ausente 
3 Havilah Sousa Santos ausente 

33 Icaro Hernandes Santos Guimarães 0 3 8 11 
55 Isabela Silva da Costa ausente 
57 Isabella de Neira Silva  ausente 
64 Jackson Palacio de Oliveira ausente 
18 Jaqueline Silva Ramires ausente 
35 Jeferson  Gomes Valério 6 5 8 19 
4 Jéssica Cardoso Jesus ausente 

36-A João Pedro Borges Lopes ausente 
32 Larissa Adriane da Silva Rosa 4 8 5 17 
29 Laura Silva Scatena 3 2 8 13 
22 Leonardo Santos da Silva 4 6 10 20 
45 Leticia Rabelo Ramos 5 2 7 14 
50 Lidiane Lopes Pereira ausente 
23 Lívia Oliveira Gajardoni  5 4 7 16 
59 Luana Souza Nabas 3 4 9 16 
13 Luís Eduardo Oliveira 3 7 14 24 
28 Manoel Estacio Lucas Neto 7 7 4 18 
54 Marcelo Simoncello Gonzaga Junior 2 6 11 19 
63 Marilda Aparecida Feitosa Garcia 3 4 6 13 
10 Maycon Oliveira dos Santos 3 4 10 17 
1 Milady Almeida Bassi 6 9 8 23 
8 Miriã Oliveira dos Santos 3 6 12 21 

24 Nathália de Araujo Almeida  4 4 7 15 
7 Nayara Neves Dias ausente 

15 Raisa Marcelino e Silva 6 5 5 16 
60 Raquel Cabral de Farias 4 6 5 15 
56 Rayssa Kemily Ferreira Ramalho 7 7 11 25 
49 Regiane da Silva Querino 3 5 12 20 
39 Rilaini Barcelos Silva 4 6 5 15 
25 Rogério Pereira de Azevedo 1 7 9 17 
26 Rychard Aparecido Hojnaski Silva 4 4 5 13 
37 Saeli Santiago Aragão 3 1 5 9 
17 Stéfani Trabach Bueno 4 5 5 14 
62 Taiz Valeria da Mata Franco ausente 
9 Thaciana Lemes Pereira 5 4 4 13 

47 Victor Rafael de Araújo Galego  6 9 11 26 
51 Victória de Fatima Santos Oliveira 4 2 9 15 
20 Alex Penazzo Tavares 1 5 7 13 
44 Alexandre Atila Ferreira de Oliveira 4 2 7 13 

 

ANEXO IV – RESULTADO PROVISÓRIO – APROVADOS – NÍVEL 
SUPERIOR 

N° da 
Inscrição Nome Completo Português R. 

Lógico 
N. de 

Direito TOTAL 

47 Victor Rafael de Araújo Galego  6 9 11 26 
56 Rayssa Kemily Ferreira Ramalho 7 7 11 25 
13 Luís Eduardo Oliveira 3 7 14 24 
40 Ester do Carmo Pereira 3 6 14 23 
1 Milady Almeida Bassi 6 9 8 23 
8 Miriã Oliveira dos Santos 3 6 12 21 

11 Cristovan Lucas Oliveira Rocha 3 6 12 21 
6 Evelyn Helena Babinschi Dias de Souza 5 3 12 20 

22 Leonardo Santos da Silva 4 6 10 20 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 

                                                 
 P O R T A R I A N. 27/2018/DF. 
 
O Doutor Victor Lima Pinto Coelho, MM Juiz de Direito e Diretor Foro desta Comarca de 
Brasnorte/MT, no uso de suas atribuições legais, 
 
C O N S I D E R A N D O o disposto no Provimento n. 17/2017/CM e na Portaria n. 
709/2017/PRES, que dispõe acerca do funcionamento/atendimento durante o recesso, 
compreendido no período de 20.12.2018 a 06.01.2019. 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º - Determinar que o Fórum da Comarca de Brasnorte/MT, no período do recesso funcione 
em regime de Plantão PORTAS FECHADAS e os servidores escalados ficarão sobre aviso, 
conforme os nomes abaixo descritos; 
 
LOTAÇÃO: GABINETE 

 
Dias: Servidor (a): Cargo: Telefone: Email: 

 
20.12.2018 

A 
28.12.2018 

 
 
 
 

 
Guilherme 

Henrique Dias 
Braga 

 
Assistentes 

de 
Gabinete II  

 
 
 

 
 
(66) 3592-2243 

ou 2287 
 
 
 

 guilherme.braga@tjmt.jus.br 

 
Dias: Servidor (a): Cargo: Telefone: Email: 

 
29.12.2018 

A 
06.01.2018 

 
 
 
 

 
Alessandra dos 
Santos Cunha 
Diamantino 

Dayrell 

 
Assistentes 

de 
Gabinete I  

 
 
 

 
 
(66) 3592-2243 

ou 2287 
 
 
 

 
 
alessandra.dayrell@tjmt.jus.br 
 
 
 

 
 
LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

Dias: Servidor (a): Cargo: Telefone: Email: 
 

20.12.2017 
A 

21.12.2017 

 
Alan Jhones de 

Oliveira 

 
Gestor 

Judiciário 

 
 (66) 99215 -

1557 (Plantão) 
 

 
brasnorte.unica@tjmt.jus.br 
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22.12.2017 
A 

25.12.2017  

Nilza Coelho 
Germinari 

Distribuidora (66) 99215-1557 
(Plantão) 

 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br 
 

 
26.12.2018 

A 
28.12.2018 

 
Alan Jhones de 

Oliveira 

 
Gestor 

Judiciário 

 
(66) 99215-1557 

(Plantão) 
 

 
brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

 

 
29.12.2018 

A 
01.01.2019 

 
Eduarda Spilere 

 
Técnico 

Judiciário 

 
(66) 99215-1557 

(Plantão) 
 

 
brasnorte.unica@tjmt.jus.br 
 

 
02.01.2019 

A 
06.01.2019 

 
Alan Jhones de 

Oliveira 

 
Gestor 

Judiciário 

 
(66) 99215-1557 

(Plantão) 
 

 
brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

 

     
 
LOTAÇÃO: OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

Dias: Servidor (a): Cargo: Telefone: Email: 
 

20.12.2018 
A 

23.12.2018 
 
 

24.12.2018 
A 

30.12.2018 
A 
 
 

 
Mauro Candido 

Pinheiro 
 
 
 

Carlos Giuliano 
Rodrigues da 

Costa 

 
Oficial de 

Justiça 
 
 

 
Oficial de 

Justiça 

 
(66) 3592-2243/ 

2287 
 
 

 
(66) 3592-2243/ 

2287 

 
mauro.candido@tjmt.jus.br 
 
 
 
 
carlos.costa@tjmt.jus.br 

31.01.2018 
A 

06.01.2019 

Erik Alberto 
Miotto 

Oficial de 
Justiça 

(66) 3592-2243/ 
2287 

erik.miotto@tjmt.jus.br 
 

     
 

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.                     
 
Brasnorte/MT, 14 de dezembro de 201. 
 
Victor Lima Pinto Coelho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 78/2018-DF 
 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO a solicitação de permuta de Plantão Judiciário entre os servidores desta 
Comarca; 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1° - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário semanal e de final de semana dos servidores 
desta Comarca de Colniza, relativo período 01 á 31 de dezembro 2018. 

 
LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 07 Edelvan Mezomo 
Maurer 

Gestor 
Judiciário  

(66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

08 á 19 Evelyn de A. Ayres Analista 
Judiciária 

(66) 99221-4245 evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 07 Rafaela da Silva 

Souza 
Oficiala de 

Justiça 
(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

08 á 14 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

15 á 19 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

 
PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

DIA JUIZ (A) 
01 e 02 FABIO PETENGIL - 1° VARA DE JUÍNA 
08 e 09 VAGNER DUPIM DIAS - 3º VARA DE JUÍNA 
15 e 16 DAYANE MARILYN VAZ – VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ  

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como o 

plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  

 

Disponibilizado - 18/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10398 Caderno de Anexos - 15 de 29

mailto:edelvan.mezomo@tjmt.jus.br
mailto:evelyn.ayres@tjmt.jus.br


§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes 
de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no 
início do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão 
Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. 

 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 

feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 

Polícia, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
 

Colniza/MT, 13 dezembro de 2018. 
 
 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 
PORTARIA Nº 79/2018-DF 

 
O Exmo. Dr. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz de Direito e  Diretor do Foro da  Comarca de 
Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 
01 á 30 de JANEIRO de 2019, os seguintes servidores conforme escala abaixo; 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 06 Edelvan Mezomo 

Maurer 
Gestor 

Judiciário 
(66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.

br 
07 á 11 Gustavo Teodoro de 

Souza 
Gestor 

Administrati
vo 3 

(66) 99221-4245 gustavo.souza@tjmt.jus.br 

12 á 18 Magnum de 
Figueiredo Marisco 

Analista 
Judiciário 

(66) 99221-4245 mmarisco@hotmail.com 

19 á 25 Vivian Paula Vieira 
 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

26 á 31 Neverton Aparecido 
Gossler Lima 

Técnico 
Judiciário 

(66) 99221-4245 neverton.gossler@tjmt.jus.b
r 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 25 Rafaela da Silva 

Souza 
Oficiala de 

Justiça 
(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

26 á 30 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

 
PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

DIA JUIZ (A) 
01 á 06  RECESSO FORENSE  
12 e 13 RICARDO FRAZON MENEGUCCI  
19 e 20  DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU 
26 e 27   RAFAEL DEPRA PANICHELA – VARA ÚNICA DE TABAPORÃ  
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Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como 
o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 
e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  
 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes 
de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados 
de Polícia, com ciência pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 13 de dezembro de 2018. 
 
 
 

Ricardo Frazon Menegucci 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
PORTARIA Nº 80/2018-DF 

 
 
O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc; 
 
CONSIDERANDO que o artigo 231 do Código de Organização e Divisão Judiciárias estabelece  
que o recesso forense será no período compreendido entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro;  
 
CONSIDERANDO a publicação do Provimento 016/2018/CM que regulamenta as atividades do  
recesso Forense;  
 
CONSIDERANDO que o recesso forense não acarreta interrupção dos serviços prestados na  
Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;  
 
CONSIDERANDO que durante o período de recesso forense as atividades permanecerão 
vinculadas ao plantão judiciário e regulamentadas pelo Provimento 016/2018/CM;  
 
RESOLVE 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de plantão dos servidores da Comarca de Colniza 
durante o período de recesso forense, compreendido entre 20/12/2018 à 06/01/2019.  

 
LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

 
DIA SERVIDOR 

(A) 
CARGO TELEFONE EMAIL 

20 á 25 de 
dezembro  

Magnum de 
Figueiredo 

Marisco 

Analista 
Judiciário (66) 99221-4245 mmarisco@hotmail.com 

26 á 31 de 
dezembro 

Tatiana 
Mendes de 

Oliveira 

Técnica 
Judiciária (66) 99221-4245 tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

01 á 06 de 
janeiro de 

2018 

Edelvan 
Mezomo 
Maurer 

Gestor 
Judiciário  (66) 99221-4245 edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR 

(A) 
CARGO TELEFONE EMAIL 

20 
dezembro 

á 06 de 
janeiro  

Rafaela da 
Silva Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 
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Art. 2º  Os servidores da Vara Única plantonistas poderão convocar no 01 (um) estagiário da 
própria Secretaria, para auxiliarem nos trabalhos do plantão presencial, somente nos dias úteis.  
Art. 3º. Convocar o Servidor Gustavo Teodoro de Souza, Gestor Administrativo 3,   para 
permanecerem em regime de sobreaviso, no período de  recesso Forense desta Comarca, para 
atendimento exclusivo aos Juízes e servidores plantonista  em caso de urgência e emergência tais 
como; expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de liberdade, 
atendimentos relacionados a Central de Administração, bem como nos casos de substituição de 
servidor ausente. 
 
Art. 4º. Regulamentar a forma de transferência de um plantão para outro, em relação aos servidores:  
 
§ 1º. Cada servidor, ao término do seu plantão da escala (18h), entregará cópia da ata de 
ocorrências, por ele elaborada, ao próximo plantonista do recesso forense, juntamente com o 
aparelho de celular funcional que estejam sob sua guarda, bem como todos os processos, 
devidamente cadastrados, autuados e organizados com os documentos iniciais e posteriores, que 
deverão ser juntados, por meio de carga no sistema Apolo, de forma a facilitar a continuidade do 
trabalho para a nova equipe plantonista. 
 
§ 2º. O último servidor plantonista, ficará responsável pelo protocolo dos processos de todo o 
período do recesso,  bem como deverá repassar o aparelho de celular funcional para o servidor 
escalado para o próximo plantão judiciário, às 12 horas do dia 07/01/2019;  
 
Art. 5º - Os objetos apreendidos no período que compreende o recesso forense somente deverão ser 
encaminhados à Diretoria do Foro no dia 07.01.2019.  

 
Art. 6º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se. Envie-se cópia ao  Defensoria Pública, ao 
Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia, com ciência  
pessoal aos servidores escalados. 

 
Colniza/MT, 13 de dezembro de 2018. 

 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
TERMO DE  ENTREGA 02/2018 

 
 
TERMO DE ENTREGA DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO 
GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA DE 
COLNIZA-MT E DONATÁRIO SUCATAO DO QUIRINO.  
 
 
Pelo presente instrumento particular de entrega/doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 
GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA DE 
COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, S/N – 
Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante denominado 
doador, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo Senhor Dr. Ricardo Frazon 
Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Colniza-MT, e, do outro 
lado, SUCATAO DO QUIRINO,  inscrito no CNPJ sob o n.º 17.872.047/0001-48, com sede à 
Avenida Belo Horizonte  nº 120 , CEP 78335-000 – Bairro Centro – Colniza/MT, neste ato 
representado pelo Sr.ª JANDIR QUIRINO,  proprietário, portador do CPF nº 113.475.202-44, RG. 
N° 158560 SSP/RO doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente 
instrumento de RECICLAGEM, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 
classificados como IRRECUPERÁVEIS abaixo relacionados,  inservíveis para o funcionamento da 
entidade doadora, resolver doar para reciclagem á título gratuito, devendo ser descartado em lugar 
apropriado que não cause problema para saúde pública ou ao meio ambiente.  
 

 
DESCRIÇÃO DOS 

BENS 
ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 
TOMBO 
ANTIGO 

TOMBO NOVO VALOR 

SERVIDOR DE REDE IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 035919 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 076051 094243 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 076078 094270 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 071009 006216 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 071005 027868 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 043380 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 097164 R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 076098 NÃO POSSUI R$ 2,00 
CPU IRRECUPERÁVEL 60930 094454 R$ 2,00 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 081444 R$ 2,00 
MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 083456 R$ 2,00 

CPU IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 094216 R$ 2,00 
MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 109065 R$ 2,00 

IMPRESSORA IRRECUPERÁVEL 076797 09434 R$ 2,00 
CPU - DESKTOP IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 082444 R$ 2,00 

MONITOR – LCD 19 IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 090604 R$ 2,00 
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POLEGADAS 
MONITOR– LCD 17” 

POLEGADAS 
IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 082111 R$ 2,00 

SCANNER IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 085653 R$ 2,00 
APARELHO 

TELEFÔNICO 
IRRECUPERÁVEL 076166 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL 076174 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL 076170 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL 076168 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL 076172 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL 076175 NÃO POSSUI R$ 2,00 

APARELHO 
TELEFÔNICO 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 150122 R$ 2,00 

LONGARINA DE 03 
LUGARES 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 111030 R$ 1,00 

LONGARINA DE 03 
LUGARES 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 111049 R$ 1,00 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 114822 R$ 2,00  
NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 114262 R$ 2,00 

TOTAL  R$56,00  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
Os bens descritos na cláusula anterior não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade 
com a decisão juntada na ref. 12 dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 
19/2018  CIA. 024753-14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito e as 
obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, da Lei 
8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório disciplinando o 
Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma. 
Colniza-MT, 13 de novembro de 2018.  
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro  DOADOR 
 
 
JANDIR QUIRINO  
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
 
Testemunhas:  
_______________________________       
CPF: 911.914.242-00 
        
_______________________________ 
 CPF: 049.078.141-19 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
TERMO DE DOAÇÃO  Nº 05/2018 

 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR O ESTADO DE 
MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 
DE COLNIZA-MT E DONATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS/CADEIA PÚBLICA DE COLNIZA-MT.  
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO GROSSO 
POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-
MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, S/N – Bairro Centro – 
Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante denominado DOADOR, 
neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo Senhor Dr. Ricardo Frazon 
Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Colniza-MT, e, do outro 
lado, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/CADEIA PÚBLICA 
DE COLNIZA-MT,  inscrito no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0020-07, com sede à Rua do Contorno , 
CEP 78335-000 – Bairro Jardim Imperial – Colniza/MT, neste ato representado pelo Sr. ABEL 
ALVES DE SÁ , Diretor da Cadeia Pública de Colniza, portador do CPF nº 302.409.052-53, RG. 
324.348 SSP/RO doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente 
instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 
classificados como IRRECUPERÁVEIS abaixo relacionados inservíveis para o funcionamento da 
entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
 

DESCRIÇÃO DOS BENS SITUAÇÃO TOMBO VALOR  

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094267 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094460 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 098216 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094278 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL 094279 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL 094394 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL 094395 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094473 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094476 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094267 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094213 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL 094388 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094460 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094461 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094462 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 094398 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 098216 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 098303 R$ 1,00 

CADEIRA – MODELO DIGITADOR IRRECUPERÁVEL 098310 R$ 1,00 

TOTAL  R$ 19,00  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, uma vez que não 
são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão juntada na ref. 12 dos autos 
do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-14.2018.8.11.0000, 
Processo Código 86722 (nosso).  
 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o 
qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na cláusula 1ª retro, 
mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
A presente doação atenderá SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS/CADEIA PÚBLICA DE COLNIZA-MT, que tem por objetivo o no pedido de ref. 51, 
demostrando assim o interesse público da presente doação.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com base 
na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda as 
seguintes condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doado para fins de interesse social, descrito na 
cláusula terceira , objeto deste instrumento, responsabilizar-se por qualquer dano cometido aos 
equipamentos, a partir da data de assinatura deste termo. 
 
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta DOAÇÃO, de 
modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, será 
promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o direito de reclamar a 
restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou órgão previamente estudado, 
sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como 
todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Departamento de Material e Patrimônio/Fórum da 
Comarca de Colniza, deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as 
despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito e as 
obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, da Lei 
8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório disciplinando o 
Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
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O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
Fica eleita a Comarca de Colniza-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir questões 
oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma. 
 

 
Colniza-MT, 13 de novembro de 2018.  
 
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
DOADOR 
 
 
 
ABEL ALVES DE SÁ  
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE COLNIZA 
 
 
Testemunhas:  
 
_______________________________       
CPF: 911.914.242-00 
         
_______________________________ 
 CPF: 049.078.141-19 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MATUPÁ 
 

EDITAL Nº 05/2018 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Matupá, no uso de suas atribuições, na forma da Lei, etc. 
 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICA a todos os candidatos inscritos e deferidos no Processo Seletivo para a 
Recrutamento de Estagiário de Nível Superior da Comarca de Matupá/MT, mediante as condições 
estabelecidas no Edital n° 01/2018. 
 
Art. 1º - O gabarito definitivo da prova aplicada no dia 16 de dezembro de 2018 às 14h, período 
vespertino, junto ao Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Matupá, sito à Avenida Hermínio 
Ometto, n° 321, Bairro ZR001, Matupá/MT. 

 

1 B  14 C  27 D  40 D 

2 C  15 A  28 C  41 D 

3 A  16 A  29 C  42 C 

4 D  17 D  30 C  43 B 

5 D  18 A  31 A  44 D 

6 D  19 B  32 D  45 D 

7 A  20 B  33 D  46 A 

8 A  21 D  34 B  47 B 

9 B  22 A  35 A  48 D 

10 A  23 D  36 C  49 D 

11 C  24 D  37 A  50 A 

12 A  25 A  38 D    

13 A  26 D  39 B    
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da Lei.  

         
Matupá/MT, 14 de dezembro de 2018. 

 
Suelen Barizon 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO  DE  MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA  DE TAPURAH 

 
PORTARIA Nº 48/2018/DF 
 
A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza  de Direito Diretora do Foro da Comarca 
de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma da lei e no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO o período de recesso forense compreendido nos dias 20 de dezembro de 2018 a 6 
de janeiro de 2019; 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º ESTABELECER a seguinte escala de PLANTÃO JUDICIAL  a ser obedecida pelos 
servidores lotados na Secretaria da Vara Única, com auxílio dos estagiários desta Comarca de Tapurah, 
durante o período de recesso, compreendido entre 20.12.2018 a 06.01.2019, das 13h às 18h; 

 

SECRETARIA DA VARA ÚNICA 
20 a 25 de dezembro/2018 Jucileine Kreutz  

Sara Godinho da Paixão 

26 a 28 de dezembro/2018 Alessandra Neves Sousa 

Paulo Eduardo Martins  

29 de dezembro/2018  a  

1º de janeiro/2019 

Gabriel Rosa de Oliveira  e 

Paulo Eduardo Martins  

2 a 3 de janeiro/2019  Paulo Queiroz Nogueira  

Thalia Elis Kerber  

4 a 6 de janeiro /2019 Carlyne Ticyane Ferreira Ortiz  

Thalia Elis Kerber 

 

Art. 2º - Estabelecer a escala de Plantão dos Oficiais de Justiça da comarca de Tapurah, durante o 
recesso forense, devendo disponibilizar seus telefones celulares aos Gestores Judiciários para contato 
urgente: 
 

OFICIAIS DE JUSTIÇA 
20 a 28 de dezembro de 2018 Pamella Daiane Meinerz   

66-99619-6992 

29 de dezembro a 6 de Janeiro/2019 Layza Michelle Souza Serra 

65-99625-2411 
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Art. 3º. Convocar os servidores do Cartório Distribuidor para trabalhar em sistema de sobreaviso, para 
atendimento exclusivo aos Magistrados Plantonistas, em casos urgentes e/ou emergenciais, tais como, 
expedição das certidões criminais necessárias para instruir pedidos de liberdade. Período de 
19.12.2018 a 06.01.2019: Karine Edinéia Santos Vater (66) 99604-1593 . 

 
Art. 4º. Convocar os servidores da Central de Administração para trabalhar em sistema de sobreaviso, 
para atendimento exclusivo aos Magistrados e servidores plantonistas, em casos urgentes e/ou 
emergenciais, conforme a seguinte escala de atendimento: 

 

CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO 

20 a 28 de dezembro de 2018 Valnice Teresinha Wagner  

66 -99617-6504 

29 dezembro a 6 de janeiro/2018 Jean Alencar Scheck 

66-98430-4560 

 

 
Parágrafo único. O sistema de sobreaviso determinado compreende que os servidores ficarão à 
disposição do juiz plantonista de sua área, podendo ser chamado ao Fórum, quando solicitado, para 
promoverem as necessidades do expediente forense sempre que necessário.  
 
Art. 5º - Os expedientes recebidos no período de recesso forense pelos Gestores Judiciários 
plantonistas deverão ser entregues aos plantonistas sucessores que, no dia 07.01.2019, mediante Termo 
de Entrega, procederão remessa ao Cartório Distribuidor para as providências necessárias.  
 
Art. 6º- Os Atos das Audiências de Custódia serão cumpridos pelos respectivos Gestores e Oficiais de 
Justiça das Varas Criminais Plantonistas nos dias uteis.  
Art. 7º - Os objetos apreendidos no período que compreende o recesso forense somente deverão ser 
encaminhados à Diretoria do Foro no dia 07.01.2019.  
 
Art. 8º - A presente Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação. Comunique-se ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Presidente 
da 1ª Subseção da OAB, aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, à Delegacia 
de Polícia Civil e ao Comando da Polícia Militar.  
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
Tapurah-MT, 13 de dezembro de 2018.  
 
 
Melissa de Lima Araújo 
Juíza de Direito em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 
   

PORTARIA N.º 041/2018-DF. 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz Diretor do Foro da 
Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
  
CONSIDERANDO que o artigo 231 do Código de Organização e Divisão Judiciárias estabelece 
que o recesso forense será no período compreendido entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro;  
 
CONSIDERANDO a publicação do Provimento 016/2018/CM que regulamenta as atividades do 
recesso Forense de 2018;  
 
CONSIDERANDO que o recesso forense não acarreta interrupção dos serviços prestados na 
Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
 
 CONSIDERANDO que durante o período de recesso forense as atividades permanecerão 
vinculadas ao plantão judiciário e regulamentadas pelo Provimento 016/2018/CM; 
CONSIDERANDO a publicação da Portaria 1.420/2018/PRES que determina a elaboração de 
escala de plantão para  as atividades do recesso Forense de 2018;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca de Terra Nova do Norte 
durante o período de recesso forense, compreendido entre 20/12/2018 à 06/01/2019. 
 

 

Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Presidência, Corregedoria-Geral da Justiça, Diretoria 
Geral e ao Departamento de Recursos Humanos, do Tribunal de Justiça. 

 
Em Terra Nova do Norte/MT, 14 de Dezembro de 2018. 

 
 

J E A N  P A U L O  L E Ã O  R U F I N O  
Juiz Diretor do Foro 

Período Servidor Função 

20 à 22/12/2018 Kátia Flávia Beê Gestora Geral de 1ª Entrância 

23 e 24/12/2018 Silvana Lazaroto  Técnica Judiciária  

25 à 26/12/2018 Aline Schorro  Analista Judiciária 

20 à 25/12/2018 Rogério Castro Silva  Oficial de Justiça 

27 e 28/12/2018 Carla Graciela Garcia  Distribuidora 

29 à 31/12/2018 Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária 

01 e 02/01/2019 José Adrião de Souza Neto Técnico Judiciário 

03 e 04/01/2019 Elisandra Hattori da Rocha Gestora Administrativa 3 

05 e 06/01/2019 Ercílio Giacomel Analista Judiciário 

26 à 07/01/2019 Estanrley Figueiredo de Moura Oficial de Justiça 
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